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ค าน า 
 

  เน่ืองดว้ยพระราชบัญญัติสภาต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับปัจจุบัน) และ

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจ

และหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วน

ราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ 

ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐาน

ในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขึน้  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะ

น าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น             

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบล  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหาร     

สว่นต าบลท่าวังพร้าวที่มีประสทิธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 

        องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว   

 

 

            อนุมัติ 

                   

          

                 (นายธนวัฒน์  สงิห์กันฑ์) 

       นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

 



 

ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ด้านกายภาพ 

     1.1  ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

  ต าบลท่าวังพร้าว   อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหลุก  หมู่ที่ 5บ้านท่าวังพร้าว  หมู่ที่ 6 บ้านสันควงค า หมู่ที่ 7 บ้านต้นแหนน้อย โดยมี

พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 6.25 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 3,906.25 ไร่ มีความหนาแน่นเฉลี่ย 453.90 

คน/ตารางเมตร  ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอสันป่าตอง ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสันป่าตอง ประมาณ ๑๕ 

กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๑๐๘๕ (ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓-

๓๕ เลี้ยวซ้ายก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ าแม่ขานประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร อยู่ทางขวามือซึ่งเป็นที่ต้ังของ

ต าบลท่าวังพร้าว ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ๓๗ กิโลเมตร 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ าปิงและล าน้ าแม่ขาน ไม่มีป่าไม้และภูเขา แหล่งน้ า 

ที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าปิง ไหลผ่านหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖  แม่น้ าขานไหลผ่านหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ จุด 

ที่แม่น้ าปิงเช่ือมกับแม่น้ าขาน อยู่บริเวณหมู่ที่ ๖ บ้านสันควงค า ไหลผ่านหมู่ที่ ๕ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วง

ฤดูแล้งเพ่ือไว้ใช้ในการเกษตร พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การท าการเกษตร พื้นที่เพาะปลูก 

ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ผลและไมยื้นต้น มีผลผลติปานกลางถึงสูง 

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  มีสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว อุณหภูมิต่ าสุด

ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35-40 องศาเซลเซียส ฤดูฝนอยู่ระหว่าง

เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม โดยปริมาณน้ าฝนจะสูงสุดในช่วงเดือนกันยายน โดยรวมอากาศจะเย็น

สบายตลอดทั้งปี 

     1.4 ลักษณะของดิน 

   ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน    

  ต าบลท่าวังพร้าว มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น ๑๑.๖๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗,๓๐๖.๒๕ ไร่ เป็น

พ้ืนที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ ประมาณ 

๔,๓๗๓.๒๕ ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๙.๘๖ และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ ๒,๙๓๓ ไร่ คิดเป็น

สัดสว่นร้อยละ ๔๐.๑๔  

ที่มา : ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม ส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง 2559   
 



 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

     2.1 เขตการปกครอง 

ทิศ ติดต่อกับ ต าบล 

ทิศเหนือ 

ทิศใต้ 

ทิศตะวันออก  

ทิศตะวันตก   

ติดต่อกับ 

ติดต่อกับ 

ติดต่อกับ 

ติดต่อกับ  

ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม่ 

ต าบลบ้านเรือน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

ต าบลแม่กา๊ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ต าบลสันติสุข และต าบลสองแคว อ าเภอดอย

หลอ่จังหวัดเชียงใหม่ 

 

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองและขอบเขตหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
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ต าบลบ้านกลาง
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 2.2 การเลอืกต้ัง 

  ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านสามารถเลือกตัวแทนเข้ามาบริหาร อบต.ได้โดยตรงโดยการ

เลอืกต้ังนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. การเลอืกต้ังนายก อบต. ถอืเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น

เขตเลอืกต้ัง ผู้มีสิทธิเลอืกต้ังออกเสียงลงคะแนนเลอืกผู้สมัครนายก อบต. ได้ 1 คน 

  สภาองค์การบรหิารสว่นต าบลประกอบดว้ยสมาชกิ สภาองค์การบรหิารสว่นต าบล  

จ านวนเขตเลอืกต้ังละหน่ึงคน ซึ่งเลอืกต้ังขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลอืกต้ัง ในแตล่ะเขตเลอืกต้ังในเขตองค์การ

บรหิารสว่นต าบลน้ัน ให้ถอืเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลอืกต้ัง เว้นแตห่มู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียน

ราษฎร ไมถ่ึงย่ีสิบห้าคน ให้รวมหมู่บ้านน้ันกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎร ถึง

ย่ีสิบห้าคนเป็นเขตเลอืกต้ังเดยีวกัน การนับจ านวนราษฎรดังกล่าวให้นับ ณ วันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการ

เลือกต้ัง การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ังตามวรรคสองให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการและประกาศ ให้

ประชาชนทราบภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกต้ัง เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกต้ังแทน 

ต าแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกต้ังภายในเดือนมกราคม ให้ถือเขตเลือกต้ังที่ได้ประกาศไว้ในการเลือกต้ัง 

ครัง้สุดทา้ย 

3. ประชากร 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
 

จ านวน 4  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรอืน หญิง (คน) ชาย (คน  

๑ ทุ่งหลุก 145 211 188 

๒ ท่าวังพร้าว 221 251 222 

๓ สันควงค า 131 182 176 

๔ ต้นแหนน้อย 244 331 296 

รวมทั้งสิ้น 750 975 882 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอสันป่าตอง  ณ เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562



 

 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 116 128 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ป ี

จ านวนประชากร 539 517 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป ี

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 291 232 อายุมากกว่า  ๖๐ ป ี

รวม 946 877 ทั้งสิ้น     1,823    คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอสันป่าตอง ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 

 4. สภาพทางสังคม 

     4.1 การศึกษา 

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง  

ต้ังอยูท่ี ่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหลุก ต าบลท่าวังพร้าว 

 2. ห้องสมุด จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 

 ห้องสมุดการศึกษานอกโรงเรียน  ต้ังอยูท่ี่ 4 บ้านทุ่งหลุก ต าบลท่าวังพร้าว 

        ที่มา : กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว    

     4.2 สาธารณสุข 

  เขตองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว มีสถานบรกิารดา้นสาธารณสุข ดังนี ้ 

       - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน  ทุ่ง

หลุก ต้ังอยู่บริเวณหมู่ที่ ๔ ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในต าบลท่าวังพร้าวทั้งต าบล จ านวน

บุคลากรสาธารณสุข จ านวน ๓ คน  โรคที่เจ็บป่วยกันมาก  ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง ติดเชือ้ระบบทางเดิน

หายใจ เบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดินอาหาร  นอกจากนี้ยังมีศูนย์สาธารณสุขมูล

ฐานประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน   สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) 5 อันดับโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจ าต าบลบ้านทุ่งหลุก 

1. โรคความดันโลหิตสูง 

2. โรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ 

3. โรคเบาหวาน  

4. โรคระบบกล้ามเนือ้ รวมโครงร่างและเนือ้ยึดเสริม  

5. โรคระบบทางเดนิอาหาร 

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านทุ่งหลุก  ข้อมูล ในปงีบประมาณ 256 

     

 



 

 

   4.3 อาชญากรรม 

  - ไมม่ีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 

    4.4 ยาเสพติด 

  ยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลท่าวังพร้าวเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง

พร้าวให้ความส าคัญโดยได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงเยาวชนทุกปี  

และบูรณาการให้ความรว่มมือกับทางอ าเภอสันป่าตองเพ่ือเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่ 

     

               5. ระบบบริการพื้นฐาน 

                     5.1 การคมนาคมขนสง่ 

                           การคมนาคมทางบก  

เส้นทางที่ 1 : ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่-ฮอด) แยกจากถนนสายหลักเข้าสู่

ถนนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่ต าบลท่าวังพร้าว หมู่ที่ ๔ และหมู่ที ่๕ 

เส้นทางที่ 2 : ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๗ (ท่าวังพร้าว-สันกาวาฬ) เช่ือมต่อทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ ผ่านหมู่ที่ ๕ บ้านท่าวังพร้าว และต าบลแม่ก๊า เช่ือมกับทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่-ฮอด) ผ่านไปอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

จุดเดน่ของถนน 

 ถนนแผ่นดนิหมายเลข 3027 ผ่านหมู่ที่ 5 บ้านท่าวังพร้าว        เป็นศูนย์กลางชุมชนต าบล

ท่าวังพร้าว อยู่ที่บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ ๕ เน่ืองจากมีศักยภาพในด้านพาณิชย์และบริการด้านต่าง ๆ 

รวมทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการประกอบกับ มีทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๗ (ท่าวัง

พร้าว-สันกาวาฬ) ตัดผ่านหมู่ที่ ๕ เช่ือมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ และทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่-ฮอด) ไปอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน แบ่งระหว่างต าบลแม่ก๊าและต าบล  

ท่าวังพร้าว 

                     5.2 การไฟฟ้า 

         ด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันป่าตอง จ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วถึง 

จ านวน  ๔  หมู่บ้าน การให้บรกิารไฟฟ้าภายในครัวเรือน สามารถให้บริการไฟฟ้าประมาณร้อยละ 1oo 

ของหมู่บ้าน  

                    5.3 การประปา 

                           ปัจจุบันการประปาภายในต าบลท่าวังพร้าวรับผิดชอบและด าเนินการโดย

คณะกรรมการหมู่บ้านแตล่ะหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน  าดิบจากน  าบาดาล คุณภาพน  ามีสนิมเหล็กเจือปน

เล็กน้อย แตส่ามารถบริโภคได้โดยการกรอง จัดท าประปาหมู่บ้าน มีจ านวน ๔ แห่ง  ทั่วทุกครัวเรือน 

ไมม่ีปัญหาขาดแคลนน  า 

 

 

 



 

 

ประปาหมู่บ้าน จ านวน ๔ แห่ง 

- ประปาหมู่บ้านทุ่งหลุก      สง่จ่ายน  าให้ชุมชนในพื นที่หมู่ที่ ๔ 

- ประปาหมู่บ้านท่าวังพร้าว  สง่จ่ายน  าให้ชุมชนในพื นที่หมู่ที่ ๕ 

- ประปาหมู่บ้านสันควงค า   สง่จ่ายน  าให้ชุมชนในพื นที่หมู่ที่  ๖ 

- ประปาหมู่บ้านต้นแหนน้อย สง่จ่ายน  าให้ชุมชนในพื นที่หมู่ที่ ๗ 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  

ที่มา : กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

 

  5.4 โทรศัพท์ 

        โดยสว่นใหญค่นในพ้ืนที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ทรูมูฟ  เอไอเอส และ ดีแทคเป็นส่วน

ใหญ ่

  5.5 ไปรษณีย์หรอืการสื่อสารหรือการขนสง่ และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

        ใช้บริการขนสง่ไปรษณีย์ไทย ที่ต้ังอ าเภอสันป่าตอง  อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

     6. ระบบเศรษฐกจิ 

  6.1 การเกษตร 

       บรเิวณเกษตรกรรม  เป็นการใช้ที่ดินหลักของพื นที่ เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศและ

สมรรถนะดินเหมาะสมแก่การเพาะปลูก  พื นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหลง่น  า ได้แก่ แม่น  าปิง  แม่น  าขาน  

สง่จ่ายน  าไปยังหมู่ที่ ๔, ๕, ๖, ๗  บางหมู่บ้านจะเจาะน  าบาดาลเพ่ือใช้น  าในช่วงฤดูแลง้และท าการเกษตร

เพ่ิมเตมิ ปัญหาการขาดน  าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อสง่เสริมการเป็น

สาขาการผลิตหลักของต าบลต่อไป ประชากรสว่นใหญป่ระมาณรอ้ยละ ๗๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น

หลัก ผลผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ ล าไย ข้าว ถั่วเหลอืง เป็นต้น  จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซือ้ในหมู่บ้านและบางส่วน

น าไปขายในตลาดอ าเภอสันป่าตอง   

6.2 การประมง 

        - ไมม่ ี

  6.3 การปศุสัตว์ 

        ประชาชนสว่นใหญใ่นพืน้ที่ท าการปศุสัตว์เลี้ยงสุกร และวัวเป็นส่วนใหญ่ 

  6.4 การบรกิาร 

   สถานประกอบการดา้นการบรกิาร  

 



 

 

                        
    

-โรงแรม จ านวน 2 แห่ง 

 

  6.5 การท่องเที่ยว 

        ในดา้นการท่องเที่ยวภายในต าบลท่าวังพร้าว  มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   ไทเขิน  

บ้านต้นแหนน้อยหมู่ที่  7  ที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวส าคัญภายในต าบลที่ยังคงอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งประเพณีไทเขิน  

สถาปัตยกรรม การด ารงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์  มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านต้นแหนน้อยที่เล่าถึงเร่ืองราวชีวิตของ

ชาวไทเขินในอดตีให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม และมีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้มาพัก 

  6.6 อุตสาหกรรม 

        บรเิวณอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ดินเพ่ือประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม  

เ ช่ น   โ ร ง สี ข้ า ว   โ ร ง ง านผลิ ตก ร ะดาษสา   โ ร ง ง านปู นตร าดอกบั ว   โ ร ง ง านอบข้ า ว โพด  

โรงอบล าไย โรงงานห้องเย็นหอมหัวใหญ ่โรงพักขยะมูลฝอย 

 

 

 

       

  โรงงานผสมปูนซีเมนต์ตราดอกบัว 

 

 

 

 
                     โรงงานอบข้าวโพด (ก่อสร้างใหม่)   

                 

 

 

                      สถานที่พักขยะมูลฝอย 

 



 

 

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การรวมกลุ่มอาชีพของชุมชน 

 

 

 

 

 

             กลุ่มเกษตรกรผู้ท านา                                       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านต้นแหนน้อย 

 

 

 

 

 

      

 

                                                       กลุ่มแกะสลักแผ่นเงิน 

  6.8 แรงงาน 

   ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๗๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ผลผลิตที่

ส าคัญ ได้แก่ ล าไย ข้าว ถั่วเหลอืง เป็นต้น  จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในหมู่บ้านและบางส่วนน าไป

ขายในตลาดอ าเภอสันป่าตอง และนอกจากนี้ประชาชนยังประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ 

ค้าขาย แรงงานรับจ้าง และส่วนน้อยมีอาชีพรับราชการ พนักงานในหน่วยงานของรัฐ นอกจากน้ันมี

การรวมกลุ่มแม่บ้านประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มร้านค้าสหกรณ์แม่บ้าน กลุ่มพัฒนา

อาชีพบ้านทุ่งหลุก (หมู่ที่ ๔) กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านท่าวังพร้าว กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านท่าวังพร้าว (หมู่ที่ 

๕) กลุ่มจักสานบ้านสันควงค า (หมู่ที่ ๖) และกลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านต้นแหนน้อย-สบวาง (หมู่ที่ ๗) 

หัตถอุตสาหกรรม การแกะสลักเคร่ืองเงิน ตีแผ่นโลหะ หมู่ที่ ๕ ผลิตเพ่ือน าสินค้าไปจ าหน่ายที่บ้าน

ถวาย จังหวัดเชียงใหม่ การผลติดอกไมป้ระดิษฐ์ และกลุม่ท าน้ าพริกตาแดง หมู่ที่ ๗ เป็นต้น    

 

  7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

      7.1 การนับถือศาสนา 

  • ชุมชนในเขตพ้ืนที่สว่นใหญเ่ป็นสังคมชนบท มีวิถกีารด ารงชีวิตแบบเรียบง่าย ประชากรมี

ความใกล้ชิดช่วยเหลอืเกื้อกูลกันในชุมชนที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวัดเป็นแหลง่ยึดเหน่ียวจิตใจ มี

ผู้ใหญบ่้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคอยดูแล ดา้นการปกครอง และมีสมาชกิองค์การบรหิารสว่นต าบล 



 

 

แตล่ะหมู่บ้าน ท าหน้าที่ประสานในดา้นการพัฒนา สนับสนุน สง่เสริมให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้ รวมทั้ง

คุณภาพชีวิตที่ดีและเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด มีวัด จ านวน ๔ แห่ง ได้แก ่

1.วัดทุ่งหลกุ หมูท่ี่ 4    2.วัดท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 

3.วัดสันควงค า หมู่ที่ 6   4.วัดดอนชัย  หมู่ที่ 7 

      7.2 ประเพณแีละงานประจ าปี 

องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว มีประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ เช่น  

- วันขึ้นปีใหม่ มกราคม จัดงานท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง อ าเภอสันป่าตอง 

- งานไหว้ศาลเจ้าบ้าน เดอืนมีนาคม จัดงานของทุกหมู่บ้านในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ 

- วันสงกรานต์  เดอืนเมษายน จัดพิธรีดน้ าขอพรผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ  

- สรงน้ าพระธาตุ เดอืนเมษายน และ เดอืนพฤษภาคม สรงน้ าพระธาตุวัดต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 

- ถวายเทียนพรรษา เดอืนกรกฎาคม ให้ประชาชนไปท าบุญและถวายเทียนแก่วัดต่าง ๆ ในเขต

องค์การบรหิารสว่นต าบล 

 -    งานลอยกระทง เดอืนพฤศจิกายน จัดให้มกีารประกวดกระทงหมู่บ้านในเขตพืน้ที่ 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

        ภาษาพูดเป็นภาษาพื้นบ้าน ชาวบ้านหมู่ที่ 4,5 และ 6 จะใช้ภาษาค าเมืองในการ

สื่อสาร  สว่นหมู่ที่ 7 จะใช้ภาษาไทเขินในการสื่อสาร 

 7.4 สนิค้าพืน้เมืองและของที่ระลกึ 

       สนิค้าพืน้เมืองสว่นมากเป็นจ าพวกผักพืน้บ้าน ของที่ระลกึจะเป็นพวกกระเป๋าย่ามไทเขิน  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

  8.1  น้ า 

    แหลง่น้ าเพื่อการเกษตร 

     แม่น้ าปิง  แม่น้ าขาน  และน้ าบาดาลช่วยในการท านา และปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ในช่วงฤดู

แล้ง  

 แหลง่น้ าธรรมชาติ      

 แหลง่น้ าธรรมชาติ มีแหลง่น้ า/ล าห้วย จ านวน ๒ สาย 

 ๑. แม่น้ าปิง           ไหลผ่านพืน้ที่หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ 

 ๒. แม่น้ าขาน          ไหลผ่านพืน้ที่หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ 

 3. หนองงู แหลง่น้ าบริเวณหมู่ที่ 5 

   

 

           

 

     

            แม่น  าปิง                                   แม่น  าขาน                    หนองงู 



 

 

 ข้อมูลด้านแหลง่น้ ากนิ น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโค บรโิภค) 

  ปัจจุบันการประปาภายในต าบลท่าวั งพร้าว รับผิดชอบและด า เ นินการโดย

คณะกรรมการหมู่บ้านแตล่ะหมู่บ้าน โดยใช้แหลง่น  าดิบจากน  าบาดาล คุณภาพน  ามีสนิมเหล็กเจือปนเล็กน้อย 

แตส่ามารถบริโภคได้โดยการกรอง จัดท าประปาหมู่บ้าน มีจ านวน ๔ แห่ง  ทั่วทุกครัวเรือน ไม่มีปัญหาขาด

แคลนน  า  ประปาหมู่บ้าน จ านวน ๔ แห่ง 

 -  ประปาหมู่บ้านทุ่งหลุก       สง่จ่ายน  าให้ชุมชนในพื นที่หมู่ที่ ๔ 

 -  ประปาหมู่บ้านท่าวังพร้าว   สง่จ่ายน  าให้ชุมชนในพื นที่หมู่ที่ ๕ 

 -  ประปาหมู่บ้านสันควงค า    สง่จ่ายน  าให้ชุมชนในพื นที่หมู่ที่  ๖ 

 -  ประปาหมู่บ้านต้นแหนน้อย  สง่จา่ยน  าให้ชุมชนในพื นที่หมู่ที่ ๗    

         8.2 ป่าไม้ 

       - ไมม่ี 

          8.3 ภูเขา 

       - ไมม่ี 

   8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    - ป่าชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านสันควงค า 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

  ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้

สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่

ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ ง

ก าหนดมาตรการสง่เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคสว่นด าเนินการให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน

ประกอบดว้ย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้าน

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ

รับผิดชอบในการด าเนนิการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 

ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาจัดท ารา่งยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกลา่ว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   

๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 

เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น

ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนสง่ผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อ



 

 

ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ 

อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบ

กับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน

ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ

ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า 

ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเร่ืองคุณภาพ

และสมรรถนะที่ไมส่อดคลอ้งกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากน้ัน ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัย    ท้า

ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 

โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมคีวามครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมี

ปัญหาเร่ืองคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหน่ึงในสาเหตุหลักที่ท าให้

ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาดา้นความยากจนยังคงเป็นประเด็น    ท้า

ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างย่ังยืน 

ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ

พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี

ปัญหาการใช้อยา่งสิ้นเปลอืงและเสื่อมโทรมลงอยา่งรวดเร็ว 

ทั้งน้ี ปัญหาดังกลา่วข้างต้นมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเน่ืองและความยดืหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา

ของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลด

ความขัดแยง้ทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไมเ่สมอภาค การขาดความ

เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึด

มั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดยีวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน

และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา

ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการ

จัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผูสู้งอายุที่เพ่ิมสูงขึน้ การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ

ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแลว้ 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ต้ังที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดน

กับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้

ความส าคัญกับปัญหาดา้นความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ 

ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน



 

 

กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

กลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเช่ือที่แตกต่างกันอย่างย่ังยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม

บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้าย

ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร

ที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ 

ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม

เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเช่ือมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน

อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้า

เมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม

สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่าน้ี คาด

ว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้

เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุน

ที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความ

หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากน้ัน ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 

๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมาก

ขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ

ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังน้ัน การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน า

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลติและการบรกิารของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

    

  ในขณะเดยีวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน

ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ

ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง่ในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี

ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก

สูงขึน้ ทั้งน้ี การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่

ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ

แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้การแย่งชิง

แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะย่ิงท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ

เปลี่ยนแปลงของบรบิทสังคมไทย 



 

 

   นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง

มากขึน้ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเน่ืองกับความ

มั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงใน

การสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง 

ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชญิจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานา

ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ

มั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้าน

สิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึน้ โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ 

เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัตอิย่างจริงจังมากย่ิงขึ้น 

   แนวโน้มเหลา่นีจ้ะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วน

ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบรกิารใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ

ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึน้ อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 

เป็นเคร่ืองมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลขา่วสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ

สนิค้าและบริการ การปรับตัวตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้น

ของโรคระบาด และโรคอุบัตใิหม่ที่จะสง่ผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมาก

ขึน้ อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการ

ป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างย่ิงหากการ

เข้าถงึเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากร

ต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมี

รูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจ

หายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการ

ทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาด

ความรูแ้ละทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็น

เมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวน

มากย่ิงขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความ

ซับซ้อนมากย่ิงขึ้น 

   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ

ต่างๆข้างตน้ เห็นได้ว่าบรบิทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง

มาก ดังน้ัน การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ



 

 

พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่

เป็นการด าเนนิงานอย่างบูรณาการ เน่ืองจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย

จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ 

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ  และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้ง

ในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละ

ช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อ

ยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้ง

ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบรกิาร กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า 

และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสว่น 

   นอกจากน้ี ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน

พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสง่เสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการ

พัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเน่ืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของ

รูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้

ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึน้ และสามารถใช้จุดแข็งในเร่ืองต าแหน่งที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานา

ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต 

ซึ่งจะกอ่ให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อม

ในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  ขณะเดียวกัน

ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมี

เสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรัก

ความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความ

สอดคลอ้งกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึน้ 

   ดังน้ัน ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ

ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง

แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเร่ืองที่ต้องใช้ระยะเวลาใน

การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง

บรรล ุพร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ

บนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดน่ของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ 

อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนใน



 

 

ระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสูก่ารปฏิบัตทิั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพืน้ที่ ซึ่งรวมถึงพืน้ที่พิเศษตา่งๆ อาทิ เขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่าง

มั่นคง มั่งคั่ง และ ย่ังยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือ

สนองตอบตอ่ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และย่ังยืนของ

สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอยา่งสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี

ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโต

ของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมสีุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 

และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี

ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน มี

ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มี

การออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและมี

ความย่ังยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข

ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึน้ และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพ

ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมี

ความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด

ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง

ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี

บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค

เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการ

ท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา



 

 

ต่อเน่ืองไปได ้ได้แก ่ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และ

ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา

และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ

สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มาก

ขึน้และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดขีึน้ คนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์

ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา

อย่างสมดุล มีเสถยีรภาพ และย่ังยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

เศรษฐกจิพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพ

ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ

ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ประกอบดว้ย 

๑) ความอยู่ดีมสีุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ 

๔) ความเทา่เทียมและความเสมอภาคของสังคม 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความย่ังยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการเข้าถึงการให้บรกิารของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชญิภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 

(๔) การบูรณาการความรว่มมือดา้นความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบรหิารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 



 

 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 

(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(๓) สร้างความหลากหลายดา้นการท่องเที่ยว 

(๔) โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(๑) การปรับเปลี่ยนค่านยิมและวัฒนธรรม 

(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

(๔) การตระหนักถงึพหุปัญญาของมนุษยท์ี่หลากหลาย 

(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์

(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

(๔) การเพ่ิมขดีความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(๒) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

(๓) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

(๔) พัฒนาพืน้ที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเนน้ความเป็น

เมืองที่เตบิโตอย่างต่อเน่ือง 

(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

 



 

 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความตอ้งการ และให้บรกิาร

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพืน้ที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สง่เสริมให้ประชาชนและทุกภาคสว่นมี

สว่นร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 

(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดแีละเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมอือาชีพ 

(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤติมชิอบ 

(๗) กฎหมายมคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 

(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสทิธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน

ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกัน

มากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ

ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้

อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่

ความสมดุลและย่ังยืน 

  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ คร้ังนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง

เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 

นอกจากน้ัน ได้ให้ความส าคัญกับการมีสว่นร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ

ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และย่ังยืน” 

  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเช่ือมต่อ

กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสูก่ารปฏิบัติ โดยในแตล่ะยุทธศาสตร์ของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้

เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  



 

 

ขณะเดยีวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การ

พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๑.๑ หลักการ 

๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 

๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  

๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  

๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 

ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี ้ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อยา่งย่ังยืน  

๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  

๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่วามมั่ง

คั่ง และย่ังยืน  

๔.๖ ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติประพฤติมชิอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  

๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ  

๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ สู่การปฏิบัต ิ 

๕.๑ หลักการ  

๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 

 



 

 

  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 

ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา

จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าวังพร้าวต้ังอยู่ภาคเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมี

ความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การแผนพัฒนาภาคเหนือ  ดา้นเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว การค้า

การลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

สามารถด ารงชีพได้อยา่งมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการ

ออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่ น  ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  

ดังน้ี    

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ

มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้

สอดคลอ้งกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุม่จังหวัด 

1. แนวคิดและหลักการ 

 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม

และ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับ

แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน 

เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้

สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดนิ เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคลอ้งกับภูมิสังคมของพืน้ที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 

(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ

พ้ืนที่ 

 



 

 

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญ

ต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การ

พัฒนาที่สมดุล ดังน้ันจึงก าหนดทศิทางการพัฒนาพืน้ที่ของประเทศ ดังนี้ 

 2.1 พัฒนาพืน้ที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็น

ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร  และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 

โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพ้ืนที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 

Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน

เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน

เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 

Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ

หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-

สระแก้ว-บุรรัีมย์-มุกดาหาร 

 2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โดย

เน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  

 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบรเิวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 

 2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้

ย่ังยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และ

การจัดให้มกีารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสทิธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนอื 

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบการ

ผลติ     ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอยา่งสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพ

การผลติและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

 (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด       เน้นการ

พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์    เพ่ือสนับสนุน

การค้า การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว 

 (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 



 

 

 (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น 

ดา้น   สุขภาพ  ดา้นการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 

 (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่การ

พ่ึงตนเอง  มีภูมคิุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้

ประโยชน์อยา่งสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

 3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้มีความเช่ือมโยงกับแผนการบริหารราชการ

แผ่นดนิ พ.ศ. 2551 – 2554 และแผนพัฒนาฉบับที่ 10 รวมทั้งแผนพัฒนาดา้นต่าง ๆ ดังนี้ 

 (1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบดว้ย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน     มีทิศ

ทางการพัฒนาด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาบริการพื้นฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม  พัฒนา

โครงข่ายคมนาคม และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางภาคการผลิตและบริการบนพื้นฐานของความรู้และวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญา 

 (2) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน มุ่งพัฒนา

เชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์  พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการ

ท่องเที่ยว  อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมลา้นนาและภูมปิัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 (3) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย สุโขทัย  ตาก  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์  และ

พิษณุโลก  เน้นการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ า  สร้างมูลค่าเพ่ิมการ

ท่องเที่ยวเชิง  ประวัติศาสตร์และศาสนา  การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่งและการ

กระจายสินค้า 

 (4) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบดว้ย ก าแพงเพชร  นครสวรรค์  พิจิตร  และอุทัยธานี  

เน้นพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจร  พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจาก

ผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ

โดดเดน่ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 3.3 โครงการส าคัญ (Flagship Project)  

(๑) โครงการพัฒนามูลค่าเพ่ิมให้กับเกษตรกรผู้ผลติสนิค้าเกษตรอินทรย์ี 

(๒) โครงการยกระดับสินค้าหัตถกรรมและการท่องเที่ยวล้านนาสูส่ากล 

(๓) โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่-ล าพูน รองรับการเป็นศูนย์กลางความเจริญที่เช่ือมโยงกับ 

นานาชาติและอนุภูมภิาคลุม่น้ าโขงตอนบน 

(๔) โครงการสบืสานพัฒนาองค์ความรู้ภูมปิัญญาและศิลปวัฒนธรรมลา้นนา 

(๕) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการน้ าในระดับชุมชน 

(๖) โครงการเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการน้ าต้นทุน 

 

 



 

 

  1.4  ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ ใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ เ ช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่า

สูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด ์๔.๐ มีดังน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทย ๔.๐ ถอืเป็นการพัฒนา เคร่ืองยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 

Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ 

ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดย

การเติมเต็มดว้ยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้ว

ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบดว้ย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 

เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 

เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 



 

 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 

เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไมต้่องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-

มารเ์ก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 

Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี

การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสทิธิภาพการบรกิาร (Service Enhancing) เป็นต้น 

 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

1. วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ 

 
“นครแหงชีวิตและความมั่งค่ัง”(City of Life and Prosperity) 

(เมืองท่ีใหความสุขและชีวิตท่ีมีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือนในฐานะเมืองท่ีนาอยูและนาทองเท่ียวในระดับโลก) 

 

2. พันธกจิ 

  1. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางทองเที่ยวและบริการสากล 

 2. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการคาการลงทุนและการคมนาคมขนสง  

 3. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองแหงเกษตรปลอดภัย  

 4. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการศึกษาระดับภูมิภาค 

 5. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการแพทยและบรกิารสุขภาพ  

 6. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองแหงความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เช่ือมโยง ชุมชนและท

องถิ่น 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สงเสริมการเกษตร การผลติสนิคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมบูรณ โดยใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข ของประชาชน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐและการใหบรกิาร ประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 



 

 

 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

        1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 

 
“ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพืน้ฐานของความเข้าใจในปัญหา 

และศักยภาพของท้องถิ่นโดยการมีสว่นร่วมของชุมชน ” 

 

              2. พันธกจิ 

  1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคสว่นในการบรหิารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสทิธิภาพ 

 2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตาม

กฎหมายบัญญัติ  

 3. สง่เสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

  4. สง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 

     3. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม  

เป้าประสงค์ 

 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนสง่มีประสทิธิภาพ สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง  

ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการกระจายรายได้อยา่งเหมาะสม  

กลยุทธ์ 

 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนสง่ที่จ าเป็น 

 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลติทางการเกษตร  

 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  

แนวทางการพัฒนา 

 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้

สามารถใช้วางแผนตัดสินใจในการพัฒนาได้ตามลาดับความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วน ลดความซ้ าซ้อนของ

โครงการ สามารถก าหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อ

การลงทุน  

 2. จัดท าผังเมือง เพ่ือก าหนดนโยบายและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่เพาะปลูก อาคาร

บ้านเรือนและโรงงาน เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่น  

 3. บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีการพัฒนา เช่น ถนน คูคลอง ทางระบายน้ า 

ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนระบบบาบัดน้าเสียในชุมชน เพ่ือให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 

ประชาชนสามารถใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  



 

 

 4. ผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะและขนส่งมวลชนที่เช่ือมโยงกับท้องถิ่ นอื่นอย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวในและต่างประเทศอัน

เน่ืองมาจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 5. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้

สามารถใช้วางแผนตัดสินใจในการพัฒนาได้ตามลาดับความส าคัญ ความจาเป็นเร่งด่วน ลดความซ้ าซ้อนของ

โครงการ สามารถก าหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อ

การลงทุน  

 6. จัดท าผังเมือง เพ่ือก าหนดนโยบายและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่เพาะปลูก อาคาร

บ้านเรือนและโรงงาน เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่น  

 7. บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีการพัฒนา เช่น ถนน คูคลอง ทางระบายน้ า 

ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนระบบบาบัดน้าเสียในชุมชน เพ่ือให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ด ี

ประชาชนสามารถใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

 8. ผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะและขนส่งมวลชนที่เช่ือมโยงกับท้องถิ่นอื่นอย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวในและต่างประเทศอัน

เน่ืองมาจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เป้าประสงค์ 

 ชุมชนยึดถอืและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท้องถิ่นมี

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจากการเข้าร่วม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

กลยุทธ์ 

 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันระบบ

เศรษฐกิจ  

 2.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนเพ่ือรองรับ AEC  

 2.3 สง่เสริมการค้า การลงทุนที่เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น  

 2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อคนใน

ท้องถิ่น  

แนวทางการพัฒนา 

 1. สง่เสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพ้ืนฐาน

วัฒนธรรมของชุมชนเป็นส าคัญ ตลอดจนการสนับสนุน ต่อยอดและขยายผลความส าเร็จการพัฒนาโครงการ

หลวง เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ภูมปิัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

 2. การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือพัฒนาประสิทธิเกษตรในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาเมล็ดพันธ์ การ

จัดเก็บรักษาผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการให้บริการวิชาการด้านการเกษตร เพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้เกษตรอย่างเป็นระบบ ตลอดจนรณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพ่ือการ

บรโิภคและการผลติเพ่ือจ าหน่ายในชุมชน  

 3. ศึกษา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผล กระทบที่จะเกิดขึ้น

จากการรวมกลุ่มประชาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสทิธิภาพ  

 4. พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ประกอบด้วย การตลาด 

การผลิต/การบริการ การบริหารจัดการและการเงิน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การวิจัย

และพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ใน

ตลาดการค้าอาเซียน  

 5. สร้างและพัฒนาเครอืข่ายความรว่มมือระหว่างท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้

ชุมชนมีอ านาจในการต่อรองการจัดหาปัจจัยการผลิต เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนแสวงหาโอกาส

ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศร่วมกันในลักษณะกลุม่เครอืข่าย  

 6. ส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การผลติ การออกแบบเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า/บรกิาร การตลาดและการขายที่เช่ือมโยง

สูต่ลาดภายนอก เป็นต้น 

 7. เสริมสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการค้าการลงทุนในท้องถิ่น เช่น บูรณาการระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ เพ่ือปรับปรุงกฎระเบียบ ลดข้อจากัดต่างๆ จัดต้ังกองทุน เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการสามารถในท้องถิ่นดาเนนิธุรกิจไดอ้ย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 

 8. ยกระดับทางการค้า การตลาด ให้สอดคล้องกับการแข่งขันเสรีที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร 

ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ด าเนินการควบคุม ก ากับราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นธรรม

สอดคลอ้งกับต้นทุนการผลติ มีคุณภาพและปรมิาณเป็นไปตามมาตรฐาน  

 9. การสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชนเศรษฐกิจ  การขยายธุรกิจบน

พ้ืนฐานของความเข้าใจและความพร้อมของชุมชน ลดสิ่งจูงใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเก็งกาไร

หรือไมก่่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง  

 10. สง่เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเดมิและเพ่ิมกิจกรรมใหม่ 

เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี 

บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม เหมาะสมกับศักยภาพและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น  

 11. สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาการท่องเที่ยว ในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก

ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 



 

 

 12. ด าเนนิการศึกษา เฝ้าระวัง และออกมาตรการป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จาการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะ  ผลกระทบทางวัฒนธรรม และการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นต้น  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

 13. สนับสนุนให้เกิดชุมชนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม

เพ่ือสร้างแรงจูงใจและเป็นต้นแบบในการขยายผลความส าเร็จไปสูชุ่มชนอื่น ๆ  

 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 

 ชุมชนมีจติสานึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัตเิพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในดา้นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ  

กลยุทธ์ 

 3.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยชุมชน  

 3.2 การควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน  

 3.3 สง่เสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน  

แนวทางการพัฒนา 

 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลติและบรโิภคที่ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 2. จัดกิจกรรมสง่เสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกัน 

แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

 3. สง่เสริมกจิกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน เช่น ปลูกป่าในพืน้ที่ต้นน้ า พื้นที่สาธารณะ สร้างฝาย

ต้นน้ าล าธาร โดยให้ชุมชนเป็นผูม้ีบทบาทหลักในการริเริ่มดาเนนิการและภาครัฐให้การสนับสนุน  

 4. ก าหนดบทบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมให้

สอดคลอ้งกับแต่ละพืน้ที่ การก าหนดขอบเขตพืน้ที่ (Zoning) อย่างเป็นรูปธรรม และน ากฎระเบียบมาบังคับใช้

อย่างจริงจัง 

 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน้ าเสีย  ขยะมูลฝอย โดย

สง่เสริมให้ชุมชนสามารถดาเนินการดว้ยตนเองมากขึน้อย่างต่อเน่ือง  

 6. การให้ความรูเ้กี่ยวกับการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือลดปริมาณขยะ  มีการคัดแยกที่

เหมาะสม มีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และสร้างประโยชน์จากขยะในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาแม่น้ าล า

คลองไมใ่ห้เน่าเสีย  

 7. สง่เสริมการจัดต้ังกลุม่และเครอืข่ายในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดย

ชุมชน เช่น การแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและอุทกภัย และบูรณาการในการบรหิารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  

 8. สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบรหิารจัดการขยะและมลภาวะ เพ่ือ

น ามาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติ ขยายผลสู่ชุมชนและท้องถิ่นอื่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร



 

 

ภาคเอกชน เช่น การพัฒนาระบบการกาจัดขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การแก้ไขปัญหา

น้ าเสียและแม่น้ า ล าคลอง 

 9. สง่เสริม สนับสนุนและนางานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนมาใช้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือการ

อนุรักษ์พลังงาน โดยเร่ิมจากหน่วยงานภาครัฐ และขยายผลต่อไปยังภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่อยู่

อาศัยและอื่น ๆ  

 10. ให้ความรู้ ปลูกจิตสานึกและสร้างแรงจูงใจของคนในท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้

พลังงานทดแทน โดยเปรยีบเทียบให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ต่อตนเองและท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

 4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ       ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 

 ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสบืสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณแีละภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดารงอยู่ไดอ้ย่างย่ังยืน  

กลยุทธ์ 

 4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม  

 4.2 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน  

 4.3 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสูภ่ายนอก  

แนวทางการพัฒนา 

 1. สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุม่บุคคลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ

การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นแกนหลักในการศึกษา รวบรวมภูมิปัญญาในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมใน

การพัฒนา  

 2. สร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือการสืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น เช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

เช่น การใช้วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและใช้งานแหล่งเรียนรู้เดิมที่มีอยู่ให้

สามารถใช้งานได้และมคีวามนา่สนใจ  

 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขา

ต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การเสวนา การประชุมในชุมชน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่ม

กิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4. ปลูกจติสานึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็กและ

เยาวชนในชุมชน นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา เช่น รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา การอนุรักษ์

อักษรเมือง ดนตรีพ้ืนบ้าน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียนฯ รวมถึงการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรม

ต่างๆ แห่งล้านนา มีการออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ  

 5. สง่เสริมชุมชนในการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน ส่งเสริม

และจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าในท้องถิ่น รวมถึงกจิกรรมทางศาสนา  



 

 

 6. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจากการเข้ามาของ

วัฒนธรรมต่างชาติที่มต่ีอวิถชีีวิตชุมชน 

 7. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ  เช่น 

เอกสาร รายการโทรทัศน์ สื่อ online เป็นต้น เพ่ือเผยแพร่ให้เกิดการรับรูใ้นวงกว้าง โดยมุ่งเนน้ความคุ้มค่าและ

มีประสทิธิภาพ  

 8. จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังสถานที่ต่างๆภายนอก  เช่น 

การจัดกิจกรรม Roadshow การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิด

การรับรูใ้นวงกว้างและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เป้าประสงค์ 

 ประชาชนกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุม่เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

ได้รับบริการและสวัสดกิารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของ

การพ่ึงพาตนเอง  

กลยุทธ์ 

 5.1 สง่เสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 5.2 การสง่เสริมสุขภาวะที่ดี ของคนในชุมชน  

 5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  

แนวทางการพัฒนา 

 1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัยที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เหมาะสมและเพียงพอสา

หรับประชาชน กลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย  

 2. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและ

สถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสทางการศึกษาสาหรับประชาชนทุกระดับ 

พัฒนาความพร้อมตอ่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 3. พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล

และฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและทั่วถึง  

 4. สง่เสริมเครือข่ายดา้นสาธารณสุขในการ เฝ้าระวัง ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ โรคอัติใหม่และ

ภัยสุขภาพ  พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรม

เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน  

 6. สนับสนุนการวิจัย  พัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ให้เป็นที่ยอมรับในชุมชน 



 

 

 7. รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น เพ่ือจัดทาแผน ก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการยัง

ชีพ การผลติ  

 8. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมสาหรับผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เช่น การจัดทาทะเบียนเพ่ืออา

นวยความสะดวกในการรับบริการดา้นต่างๆ การสร้างทางลาดสาหรับผู้พิการ การรักษาพยาบาล เป็นต้น  

 9. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม  ความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย  

สนับสนุนกองทุนเพ่ือส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คุ้มครองเด็ก ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

และผู้สูงอายุ 

 10. ส่งเสริม และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน/ท้องถิ่น ตามศักยภาพของ

ชุมชน เพ่ือให้มงีานทา มีรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 6) ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน

ชุมชน 

เป้าประสงค์ 

 ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัย

ต่างๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินใน

ชุมชน  

กลยุทธ์ 

 6.1 การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภัยในชุมชน  

 6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว  

แนวทางการพัฒนา 

 1. สง่เสริมให้มกีารสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน ต ารวจบ้าน กลุ่มจติอาสา เพ่ือเฝ้าระวังและรักษา

ความสงบเรียบรอ้ยของชุมชน  

 2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพ่ือป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดในชุมชน อัน

เกี่ยวกับการละเมิดและการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย รวมถึงภัยจากอุบัตเิหตุจราจรบนท้องถนน  

 3. สร้างกจิกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งและความสามัคคีของหมู่บ้าน เปิด

โอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหา ความต้องการและก าหนดนโยบาย กฎระเบียบของชุมชน 

เพ่ือความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภัยของชุมชนร่วมกัน 

 4. สง่เสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (อปพร.) กลุ่มอาสาสมัคร

ดับไฟป่า โดยให้การสนับสนุนงบประมาณและสิ่งจูงใจในการดาเนินกิจกรรม การมีจิตอาสาของประชาชนใน

ชุมชน เพ่ือป้องกันดูแลความสงบเรียบรอ้ยและภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้  

 5. พัฒนา ปรับปรุงระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพงานการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความ

สงบปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียง ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี



 

 

สารสนเทศด้านการบริหารจัดการและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 6. บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและอบายมุข เช่น โรงเรียน วัด องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น 

ฯลฯ เพ่ือก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและดาเนินการตาม

กฎหมายอยา่งจริงจัง  

 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติด อบายมุขและ

ปัญหาแรงงานต่างด้าว ภายในชุมชน ต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างเป็นระบบ  

 8. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้มีสิทธิตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนเตรียมความ

พร้อม เฝ้าระวังผลกระทบ และป้องกัน ปัญหาที่อาจเกิดขึน้จากแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบตาม

กฎหมาย 

 7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

เป้าประสงค์ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบรหิารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและการจัดบริการ

สาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสทิธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์  

กลยุทธ์ 

 7.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น  

 7.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

 7.3 สง่เสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นในการตรวจสอบควบคุม  

แนวทางการพัฒนา 

 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการ

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัด  

 2. เสริมสร้างจิตสานึก ขวัญ กาลังใจและทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการให้บริการ

ประชาชน 

 3. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บรกิารประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ

ความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกิจ ค านึงถึงความตอ้งการของประชาชน  

 4. พัฒนากลไกการทางานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลงความ

ร่วมมือ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะของ

ผู้รับบริการเป็นหลัก ภายใต้การตัดสินใจที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม การรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อม

รับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตาม

กฎหมาย  



 

 

 5. จัดหาเคร่ืองมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 

ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการเพ่ือเตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 6. สง่เสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน กลุ่มองค์กร หน่วยงานและผู้มีส่วนได้

เสยีจากการดาเนนิงานในการพัฒนาของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นใน

การก าหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ ให้เสมอภาคและมี

ความสมดุล  

 7. สง่เสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนด และการเปิดเผย

ข้อมูลการดาเนนิงานเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบจากทุกภาคสว่น  

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.1 วิสัยทัศน ์

             “พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน                บูรณาการการศึกษา   

             รักษาประเพณีวัฒนธรรม                 ด าเนนิชวีิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง” 

  

 2.2 ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

1.การพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การคมนาคม การขนส่ง 

ผลิตผลทางการเกษตรและการ

ท่องเที่ยว  พัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐานอย่างทั่วถึง

และครอบคลุม 

1. พัฒนาระบบการจัดการ

โครงสร้างพืน้ฐาน 

2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางการเกษตร 

 

1.พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง เช่น 

ถนน สะพาน ขยายผิวหน้าถนน บ ารุงรักษาผิว

ถนนทีเ่หมาะสม  

2.พัฒนาและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานมีความ

ปลอดภัยในการเดินทาง 

3.ปรับปรุงและปรับปรุงสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับ

การเกษตรและชลประทาน เช่น อ่างเก็บน้ า ฝาย

ชะลอน้ า ฝายแม้ว คู คลอง หนอง บึง ระบบ

ชลประทาน โดยมุ่งเน้นประโยชน์เพื่อการเกษตร 

2.การพัฒนา

เศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

 

มีการส่งเสริมอาชีพประชาชน  

การพัฒนาการท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  บู รณาการบ ริหารการ

จัดการด้านการท่องเที่ยว 

2. การส่ง เสริมและพัฒนา

ผลผลิตทางการเกษตรตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม

อาชีพเพื่อการกระจายรายได้

อย่างเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมพัฒนาองคค์วามรู้

ด้านการเกษตร 

1.ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นโดยใช้แนวคดิ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับวิถชีีวิต

ดั้งเดิม 

2.รณรงคแ์ละส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัยในชุมชน เพื่อการบรโิภคและจ าหน่าย 

3.ส่งเสริมพัฒนาองคค์วามรู้การใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพในการผลิตสินค้า

เกษตร 

4.จัดฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่

ประชาชนในพืน้ที ่

5.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์

ชุมชน หัตถกรรม วิสาหกิจชุมชน 



 

 

6.ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่

สอดคล้องกับวิถชีีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี 

เช่นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการมีส่วน

ร่วมของคนในชุมชน 

 

3.การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

คนในพืน้ที่มีจติส านึกในการ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมไป

ถึงการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

ระบบนิเวศ 

1.การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2 . ก า ร ค ว บ คุ ม  ป้ อ ง กั น 

แก้ปัญหาขยะและมลภาวะ 

 

1.รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนกัใน

คุณคา่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนนุให้ประชาชน มี

ความรู้ ความเข้าใจที่ถกูต้องในการป้องกัน แก้ไข

ปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

  3.ส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทดแทนและการอนุรักษ์

พลังงาน 

3.การปลูกฝังเร่ืองการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูก

วิธี 

4.ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจของ

ประชาชนด้านการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงาน

ทดแทน 

4.การพัฒนา

การศึกษา 

สาธารณสุขและ

คุณภาพชีวิต 

ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 

โดยเฉพาะกลุ่มเดก็ เยาวชน  

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับบริการ

และสวัสดิการต่าง ๆ อย่าง

ทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรมบน

พืน้ฐานของการพึ่งพาตนเอง 

1.ส่งเสริมการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

2.การส่งเสริมสุขภาวะที่ดขีอง

คนในชุมชน 

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 

เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ

ผู้ด้อยโอกาส 

1.ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

บรกิารทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศกึษา

ส าหรับประชาชนทกุระดับ  

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรม

เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของ

คนในชุมชน 

3.จัดให้มีพืน้ที่ส าหรับออกก าลังกาย ส่งเสริม

กิจกรรมกีฬา นันทนาการ 

4.รวมรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในพืน้ที่ เพื่อก าหนด

แนวทางในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 

ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึง

ปัจจัยการยังชีพ การผลิต 

5.ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่

ผู้ด้อยโอกาสในพืน้ที่ เพื่อให้มีงานท า มีรายได้ 

พึ่งพาตนเองได้ 

5.การอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนในพืน้ทีส่ามารถ

อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสบืสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาอันเป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตน

ให้ด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

1.พัฒนาองคค์วามรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

2.อนุรักษ์และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

1.สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบคน้ภูมิปัญญา/อัต

ลักษณ์ท้องถิ่น เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดย

ใช้วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ที่

เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชน

และผู้ที่สนใจ 

2.ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

สร้างกลุ่มกิจกรรมการพัฒนาแหล่งสร้างสรรค์

งานศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.ปลูกจิตส านกึการอนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณี



 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ท้องถิ่น 

6.การป้องกันบรรเทา

สาธารณภัยและการ

รักษาความเป็น

ระเบียบเรียบรอ้ยใน

ชุมชน 

ประชาชนมีความสามัคคีและมี

ความสมานฉันท์ในหมู่คณะ

สามารถป้องกันและรับมอืกับ

สาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถลด

ปัญหายาเสพติดและความไม่

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ

ในชุมชน 

1.การรักษาความสงบ

เรียบรอ้ยและความปลอดภัย

ในชุมชน 

2.การป้องกันบรรเทาสาธารณ

ภัย 

3.การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด อบายมุข 

1.พัฒนาประสิทธิภาพงานการป้องกันบรรเทาสา

ธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน

อย่างพอเพียง  

2.แก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่ ก าหนด

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะ

เกิดขึน้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

7.การบรหิารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

มีกระบวนการบรหิารจัดการ

ภายใต้หลักธรรมภิบาลและ

การจัดบรกิารสาธารณะแก่

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและ

เกดิผลสัมฤทธิ์ 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2.พัฒนาประสิทธิภาพในการ

บรหิารจัดการภายใต้

หลักธรรมภิบาล 

 

1.พัฒนาและปรับปรุงระบบงานและการให้บรกิาร

ประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มคา่

ในการปฏบิัติภารกิจ ค านึงถึงความต้องการของ

ประชาชน 

2.จัดหาเคร่ืองมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยทีี่

เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บรกิาร

ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บรกิาร 

3.ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน

องคก์รภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนดและส่งเสริม

ให้มีการตรวจสอบจากทกุภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 

 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

    3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวได้ใช้เทคนิค SWOT Analyst มาวิเคราะห์ประเมินสภาพการ

พัฒนาในปัจจุบันและภาพรวมของโอกาสพัฒนาในอนาคต เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งสามารถน ามาตรวจสอบกับแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใด หรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด 

สรุปสถานการณ์การพัฒนา    โดยใช้  SWOT   ANALYST 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ภายในเพื่อหาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกเพื่อหาโอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

1. Structure : ดูโครงสร้างเป็น Hirachy/Flat/Metrix/Network  ดูผังองค์กร, การมอบหมาย, การ แบ่ง

งาน, ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์การ 

2. System : ดูระบบซึ่งเป็นระเบียบ วิธีปฎิบัติงาน เช่นระบบเงินบัญชี ขั้นตอนการประสานงาน ข้อมูล

สารสนเทศ ระบบประเมินผล 

3. Strategy : ดูกลยุทธ์ทุก ๆ ดา้นที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบและการพัฒนาองค์การบรหิารสว่น

ต าบล 

   

วิเคราะห์สถานการณ์ภายในใช้
แบบจ าลอง Mckinsey’s 7 S+s 

Strategy 

กลยุทธ ์
Structure 

โครงสร้าง 

System 

ระบบ 
Staff 

บุคลากร 

Shared Value 

อุดมการณ์ 
Skill 

ทักษะ 

Style 

แนวทางการบริหาร 

Specific Tools 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

รู้เรา 

ด้านระบบงาน 



 

 

 

 

4. Style : สไตลข์องคนเช่น ดุดัน , ตรงไป, ตรงมา, ประนีประนอม การสะท้อนวัฒนธรรม (ค่านิยม/

ความเช่ือ) 

5. Skill : ทักษะคนในองค์การมีความช านาญด้านไหนอะไรเป็นความสามารถที่โดนเดน่ของคนใน

องค์กร (Core Competency) 

6. Staff : บุคลากรมีความรูค้วามสามารถแค่ไหน/การจัดคนท างานเหมาะสมกับงานเพียงใด (Put the 

right man on the right job) 

7. Share Value : อุดมการณ์/ค่านยิมร่วมกันที่ถูกก าหนดขึน้โดยคนในองค์กรเพ่ือสร้างความสามัคคี

มุ่งสู่เป้าหมายเดยีวกัน 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

               โอกาส                      อุปสรรค 

 

 

1.Social : ด้านสังคม  -ดูโครงสร้างประชาคม การขยายตัวชุมชน การเติบโตของ    

กลุ่มจังหวัด 

-ความแตกต่างทางวัฒนธรรมตะวันตก ตะวันออก  

-การมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดนโยบาย การวางแผน 

 - คุณภาพชีวิต การศึกษา การด าเนนิชีวิต ฯลฯ 

 

2. Politics : ด้านการเมือง 

 

ด้านคน 

วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกใช้ 

SPELT-En 

รู้เขา 

Social 

สังคม 

Environment 

ส่ิงแวดล้อม 
Politics 

การเมือง 

Economics 

เศรษฐกิจ 

Legal 

กฎหมาย 

Technology 

เทคโนโลยี 

องค์กร 



 

 

    - ระบบราชการ รัฐธรรมนูญ การปฏิรูปการเมือง 

    - อ านาจการบริหาร การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

    - การบรหิารจัดการ 

 

3. Economic : ด้านเศรษฐกจิ 

    -การรวมกลุ่มอาชพี 

    - การหาตลาดรองรับ การขยายแนวการค้า 

    - การวางดอกเบีย้  นโยบายรัฐบาล 

 

4. Legal : ด้านกฎหมาย 

    - ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง   

  

5. Technology : ด้านเทคโนโลยี 

    - ดา้นการขนสง่โดยระบบที่ทันสมัย 

    - เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

    - เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

6. Environment : ด้านสิ่งแวดล้อม  

    - ดา้นสุขอนามัย 

    - สภาพแวดล้อมภัยธรรมชาติ      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

1.Social : ด้านสังคม 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค(Threats) 

1.กลุ่มประชาชน ประชาชนโดยภาพรวมท าการเกษตร 

ส่งผลใหส้ามารถขยายแนวคิดการ

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงใหส้อดคล้องกับวิถีการด าเนิน

ชีวิต 

ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการมี

ส่วนร่วมในชุมชนในการวางแผน 

2.คุณภาพชีวิต ประชาชนมีจ านวนน้อยง่ายต่อการ

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ัวถึง 

อัตราการตายมีมากกวา่อัตราการเกิด 

ท าใหม้ีผู้สูงอายุในพืน้ท่ีมาก 

3.การศกึษา  ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณใหไ้ด้

เพียงพอเนื่องจากมีงบประมาณน้อย

และมีข้อจ ากัดในการอุดหนุน

งบประมาณใหก้ับโรงเรียนในเขตพืน้ท่ี 

     

2. Politics : ด้านการเมือง 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค(Threats) 

1.การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น 

 

ทิศทางนโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจน 

ขาดเสถียรภาพทางการเมือง 

2.นโยบายการศกึษาของรัฐบาล เด็ก นักเรียนได้รับการศกึษาอย่างท่ัวถึง

เนื่องจากมีนโยบายเรียนฟรี 

จ านวนเด็กนักเรียนมีนอ้ย  และเด็ก

นักเรียนส่วนใหญจ่ะอยู่นอกพืน้ท่ี ยาก

ต่อการจัดสรรงบประมาณในการ

พัฒนา 

 

3. Economic : ด้านเศรษฐกจิ 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค(Threats) 

1.การขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีถนนสายหลักตัดผ่านเชื่อมโยง

โครงข่ายระหว่างพืน้ท่ีจ.เชียงใหม-่

จังหวัดล าพูน มีโอกาสการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 

 

2.กลุ่มอาชีพ นโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งสู่การพัฒนาท่ี

ย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง 

กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็งและไม่มี

ตลาดรองรับ 

3.สภาวะทางเศรษฐกิจ 

 

 น้ ามันราคาสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 

  

 

 



 

 

4. Legal : ด้านกฎหมาย 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค(Threats) 

1.ระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกฎหมายบางฉบับจ ากัดอ านาจ

หนา้ท่ี ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

 

5. Technology : ด้านเทคโนโลยี 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค(Threats) 

1.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสง่ผลให้ 

อบต.น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จัดการได้ 

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยี 

มีนอ้ยไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

2.ภูมิปัญญาท้องถิ่น มิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านท่ี 

หลากหลายส่งผลใหส้ามารถใหใ้ช ้

เป็นแหลง่เรียนรู/้เป็นครูใหค้วามรู้ /เป็น

แบบอย่าง การเรียนรู้ การด ารงชีวติท่ี

สอดคล้องกับท้องถิ่น 

 

 

6. Environment : ด้านสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค(Threats) 

1.สุขอนามัย  ประชาชนมีโอกาสป่วยเป็นโรคติดตอ่

มากขึ้นแตยั่งขาดการป้องกันและขาด

ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกัน

โรคติดตอ่ต่าง ๆ 

2.สภาพแวดล้อมภัยธรรมชาต ิ  เป็นพืน้ท่ีลุม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

เกิดน้ าท่วมทุกป ีเนื่องจากการกัดเซาะ

ตลิ่ง ของแม่น้ าปิง และ แม่น้ าขาน 

 

ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

1.Structure : โครงสร้าง 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีจุดแข็ง (Strengths)  ประเด็นท่ีจุดอ่อน (Weaknesses) 

1.ชุมชน 

 

2.ชุมชน  ผู้น าชุมชนมีความสามัคคี  

ร่วมมือและประสานงานกันในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

 

2.พืน้ท่ี พืน้ท่ีอยู่ใกล้แหลง่น้ าคือแม่น้ าปิงและ

แม่น้ าขานเหมาะกับการท าเกษตรกรรม 

เป็นพืน้ท่ีลุม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

 



 

 

2.System : ระบบ 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีจุดแข็ง (Strengths)  ประเด็นท่ีจุดอ่อน (Weaknesses) 

1.งบประมาณ  งบประมาณมีนอ้ยไม่เพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการสาธารณะใหค้รบทุกด้าน 

2.หนว่ยงาน/องค์กร  ขาดความร่วมมือจากส่วนราชการท่ี

เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 

3.เทคโนโลยี  วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ในการสื่อสาร

และการประชาสัมพันธม์ีไม่เพียงพอต่อ

การปฎิบัติงาน 

 

3.Style : สไตล์ 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีจุดแข็ง (Strengths)  ประเด็นท่ีจุดอ่อน (Weaknesses) 

1.ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าท่ีมีวิสัยทัศนแ์ละมีนโยบายให้

ความส าคัญในเรื่องคุณภาพชีวิต 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณ ี

วัฒนธรรม  

 

 

 

4.Staff : บุคลากร 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีจุดแข็ง (Strengths)  ประเด็นท่ีจุดอ่อน (Weaknesses) 

1.บุคลากร บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ความสามารถ เหมาะสมมี

สมรรถนะสอดคล้องกับภาระงานท่ี

รับผิดชอบ รวมถึงได้พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

ขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน

เนื่องจากส่วนใหญท่ างานนอกพืน้ท่ีและ

มีผู้สูงอายุจ านวนมาก 

7.Share Value : ค่านยิมร่วม 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีจุดแข็ง (Strengths)  ประเด็นท่ีจุดอ่อน (Weaknesses) 

1.การศกึษา  ค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปเรียน

โรงเรียนนอกพืน้ท่ี   

      

             จุดแข็ง  (Strangths) S                       จุดอ่อน   (Weakness) W 

1.ผู้น าท่ีมีวิสัยทัศนแ์ละมีนโยบายใหค้วามส าคัญในเรื่อง

คุณภาพชีวิต ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณ ี

วัฒนธรรม  

2.ชุมชน  ผู้น าชุมชนมีความสามัคคี  ร่วมมือและ

ประสานงานกันในการพัฒนาท้องถิ่น 

3.พืน้ท่ีอยู่ใกล้แหลง่น้ าคือแม่น้ าปิงและแม่น้ าขาน 

1.ขาดแคลนประชากรวัยแรงงานเนื่องจากส่วนใหญ่ท างาน

นอกพืน้ท่ีและมีผู้สูงอายุจ านวนมาก 

2.งบประมาณมีนอ้ยไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการสาธารณะ

ใหค้รบทุกด้าน  

3.ขาดความร่วมมือจากส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 

4.เป็นพืน้ท่ีลุม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 



 

 

เหมาะกับการท าเกษตรกรรม 

4.บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ความสามารถ เหมาะสมมีสมรรถนะสอดคล้องกับ

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงได้พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

5.ค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนนอกพืน้ท่ี   

6.วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ในการสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธม์ีไมเ่พียงพอต่อการปฎิบัติงาน 

โอกาส (Opportunity)  O อุปสรรค (Treat)   T 

1. นโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอพียง 

2. มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น 

3.มีถนนสายหลักตัดผ่านเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างพื้นท่ี

มีโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 

4.มีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

 

1.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า 

2. ทิศทางนโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจน 

3. การผันผวนของราคาน้ ามัน  

4. ขาดเสถียรภาพทางการเมือง 

5. กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็งและไม่มีตลาดรองรับ 

6. อัตราการตายมีมากกวา่อัตราการเกิด 

4.ระเบียบกฎหมายบางฉบับจ ากัดอ านาจหน้าท่ี ท าใหเ้ป็น

อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 

S+O             เร่งรุกบุกเร็ว   (มีจุดแข็ง+โอกาสให้รบีหากลยุทธ์สร้างสิ่งใหม่ ๆ) 

W+O                ตั้งรับปรับตัว  (จุดอ่อน+โอกาสให้หากลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อนโดยใช้จุดอ่อนที่มีอยู่นั้น) 

S+T     รั้งรอขอจังหวะ  (จุดแข็ง+อุปสรรคให้ขจัดอุปสรรคโดยใช้จุดแข็ง โดยรอโอกาสและ

รอจังหวะที่จะด าเนนิการ) 

W+T     เลิกราหาแผนใหม ่ (จุดอ่อน+อุปสรรค ให้เปลี่ยนวิธีการและหากลยุทธ์ใหม่ขึ้นมา

แทน) 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว และบริเวณ

พ้ืนที่ต่อเน่ือง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี ้ 

            1.) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพื นที่เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนต าบล    ท่า

วังพร้าว มีสภาพพื นที่ไม่มพืี นที่ป่าและภูเขา ลักษณะเป็นพื นที่ราบ และเป็นหมู่บ้านที่ติดล าน  าปิงและล าน  าขาน  

เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน  าเอ่อล้นท่วมพื นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย เป็นบางพื นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า

วังพร้าว     

            2.) ปัญหาดา้นการคมนาคมและขนสง่  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว มีถนน

เช่ือมโยงกับชุมชนในองค์การบรหิารสว่นต าบล  ระบบและโครงข่ายถนน แตล่ะสายในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง  แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมาก คือ ถนนช ารุด ท าให้การ

คมนาคมไมส่ะดวก   



 

 

  3.) ปัญหาขาดแคลนน  าเพ่ือการเกษตร เน่ืองจากพื นที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพ

การเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความตอ้งการใช้น  าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน  า  เพ่ือใช้ใน

ฤดูแล้งที่มปีระสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 

  4.) ปัญหาดา้นสิ่งแวดล้อมชุมชน เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ยังเป็นพื นที่

ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพื นที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

มากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะ และใบไม้    บางครัวเรือน  ซึ่งอาจท าให้

เกิดปัญหาดา้นสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนท่ี 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัต ิ

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน -บริการชุมชนและสังคม -เคหะและชุมชน กองช่าง  

2 การสร้างความมั่งค่ังอย่าง

ย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-บริหารงานท่ัวไป 

-บริการชุมชนและสังคม 

-ด้านการเศรษฐกิจ 

-บริหารงานท่ัวไป 

-สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

-การเกษตร 

ส านักงานปลัด กองช่าง 

กองคลัง 

กองการศกึษา 

 

3 การด ารงความเป็นฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สะอาด 

-บริหารงานท่ัวไป 

-บริการชุมชนและสังคม 

 

-บริหารงานท่ัวไป 

-เคหะและชุมชน 

-งานการศกึษา 

ส านักงานปลัด 

กองช่าง 

กองการศกึษา 

กองคลัง 

4 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข -บริการชุมชนและสังคม 

-การศกึษา 

-การด าเนินงานอ่ืน 

-เคหะและชุมชน 

-สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

-การศกึษา 

-สาธารณสุข 

-ศาสนาและ

วัฒนธรรมฯ 

-งบกลาง 

ส านักงานปลัด 

กองการศกึษา 

 

กองช่าง 

กองคลัง 

5 การสร้างการอนุรักษ์ฟื้นฟู

และสืบสานศลิปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

-บริการชุมชนและสังคม -การศกึษา 

-การศาสนา

วัฒนธรรมฯ 

กองการศึกษา ส านักงานปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

6 การสร้างความมั่นคง

ปลอดภัยและความสงบสุข

ของประชาชน 

-บริการชุมชนและสังคม -รักษาความสงบ

ภายใน 

ส านักงานปลัด กองช่าง 

7 การสร้างประสิทธภิาพความ

โปร่งใสเป็นประชาธปิไตยและ

เป็นธรรมในการใหบ้ริการ 

-บริหารงานท่ัวไป 

-บริการชุมชนและสังคม 

-บริหารงานท่ัวไป 

-แผนงานการศกึษา 

-สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

กองการศกึษา 

 

กองคลัง 

กองช่าง 

 7 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน   

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 4 

การตดิตามและประเมนิผล 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน จะต้องด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี ้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  

แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังน้ัน  จึงต้องมีการ

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณา

จากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  

ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

ตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด

และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้

อย่างแท้จริง  เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังน้ัน  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคลอ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือ

น าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 

ปี  ไทยแลนด ์๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นสว่นหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

โดยด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง

การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  



 

 

๒๕๖๒  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่น  ดังน้ี     

แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป

และข้อมูลพื้นฐาน

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตัง้ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ

ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดนิ ลักษณะของแหล่งน้ า 

ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง

การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ

เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ

และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศกึษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 

การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุ

สัตว ์การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ

แรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา

ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพืน้เมืองและ

ของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ

ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิกีาร และการด าเนินการ

ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 

ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์

สภาวการณ์และ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

(๑) การวเิคราะหท่ี์ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร

ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวเิคราะหก์ารใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล

ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวเิคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศกึษา สาธารณสุข ความ

ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวเิคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม

อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ

ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวเิคราะหส์ิ่งแวดล้อม พืน้ท่ีสเีขียว ธรรมชาติตา่งๆ ทางภูมิศาสตร์ 

กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึน้ การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวเิคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน

และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ี

อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) 

O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง

หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ  นโยบาย/

ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 



 

 

 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

๓.๔ วสิัยทัศน์ 

 
 

 

๓.๕ กลยุทธ์ 

 
 

๓.๖ เป้าประสงค์ของ

แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

๓.๗ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์

(Positioning) 

๓.๘ แผนงาน 

 
 

 

 

๓.๙ ความเชื่อมโยง

ของยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวม 

วสิัยทัศน ์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ

ศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธก์ับ

โครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเ้ห็นช่องทาง  วธิกีาร ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องท าตามอ านาจหนา้ท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน ์หรือแสดงให้

เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการใหบ้รรลุวสิัยทัศนน์ั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธม์ีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ

กลยุทธท่ี์จะเกิดขึน้ มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทัศน์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพืน้ท่ีจริง ท่ีจะ

น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความ

ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย

ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการ

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /

แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ

ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

ไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ี

ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 

๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี ้    
 

แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 

     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแหง่ชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 

     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  

            ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปา้หมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวธิกีารงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดวา่ท่ีจะได้รับ (๕) 

     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 
 
 



 

 

 
แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

๑. การสรุป

สถานการณ์การ

พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 

ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล

การน าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นส่ีปีไป

ปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองว่าเป็นไปตามท่ี

ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม

หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล

การน าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นส่ีปีไป

ปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการ

ในพืน้ท่ีน้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ

ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า

โครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีพิน้ท่ีติดต่อกัน 

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได ้

๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจนของ

ชื่อโครงการ 

 

 
 

๕.๒ ก าหนด

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ

โครงการ 

๕.๓ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

มีความชัดเจนน าไปสู่

การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 

๕.๔ โครงการมีความ

สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

 

๕.๕ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหง่ชาติ 
 

 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อใหก้ารพัฒนาบรรลุตามวสิัยทัศน์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์

สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 

วธิกีารด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากใหเ้กิดขึน้ในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปใหถ้ึงเป้าหมายต้อง

ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 

กลุ่มเป้าหมาย พืน้ท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธบิายใหช้ัดเจนว่า

โครงการนีจ้ะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ใหบ้อกชัดลงไปวา่

ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอ

ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับท่ี ๑๒ 

โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 

(๓) ยึดวิสัยทัศนภ์ายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคต

ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง

จริงจังใน ๕ ปีท่ีตอ่ยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้

แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ

ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ

ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ า

ทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ

สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๖) การบริหารราชการแผ่นดนิท่ีมีประสิทธภิาพ 

(๕)  



 

 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได ้

๕.๖ โครงการมีความ

สอดคล้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการ

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

 

๕.๘ โครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจน

หรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่ง

ค่ัง ย่ังยืน ภายใต้หลัก

ประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมี

ความสอดคล้องกับ

เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ

การราคาถูกต้องตาม

หลักวธิกีาร

งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 

Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 

เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) 

เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน

ด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้น

ภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็ม

ด้วยวทิยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

การวจิัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน

การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา

จังหวัดท่ีได้ก าเนิดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 

นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป

ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พืน้ฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการ

เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ี

ประชาชนต้องการเพื่อใหเ้กิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหท้้องถิ่นมีความ

มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ

จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธภิาพ 

(Effciency) (๓) ความมีประสิทธผิล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) 

ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม

หลักวชิาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใส

ในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได ้

๕.๖ โครงการมีความ

สอดคล้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการ

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

 

๕.๘ โครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจน

หรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่ง

ค่ัง ย่ังยืน ภายใต้หลัก

ประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมี

ความสอดคล้องกับ

เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ

การราคาถูกต้องตาม

หลักวธิกีาร

งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 

Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 

เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) 

เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน

ด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้น

ภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็ม

ด้วยวทิยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

การวจิัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน

การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา

จังหวัดท่ีได้ก าเนิดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 

นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป

ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พืน้ฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการ

เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ี

ประชาชนต้องการเพื่อใหเ้กิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหท้้องถิ่นมีความ

มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ

จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธภิาพ 

(Effciency) (๓) ความมีประสิทธผิล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) 

ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม

หลักวชิาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใส

ในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด

ตัวชีว้ัด (KPI) และ

สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และผลท่ี

คาดวา่จะได้รับ 

 

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ี สามารถ

วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อก ปร ะสิ ท ธิ ผ ล  ( effectiveness)  ใ ช้ บ อ ก

ประสิทธภิาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด

ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ 

(การคาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

(๕)  

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา

ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้อง

เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกวา่วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์

ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ

ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ 

(๓) ระบุสิ่งท่ีตอ้งการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด

และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 

(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ

สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  

เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง

คุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลไดท้ั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑)  การวดัผลในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปรมิาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 
การวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

          

2.การสร้างความมั่ง

คั่งอย่างยั่งยืนตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

          

3.การด ารงความเป็น

ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมและ

พลังงานสะอาด 

          

4.การสร้างสังคมอยู่

เย็นเป็นสุข 

          

5.การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

สืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

6.สร้างความมั่นคง

ปลอดภัย และ

ความสงบสขุของ

ประชาชน 

          

7.การสร้าง

ประสิทธิภาพ 

ความโปร่งใสเป็น

ประชาธิปไตยและ

เป็นธรรมในการ

ให้บริการ 

          

รวม           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้ 

คิดเป็นร้อย

ละของ

แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อย

ละของ

แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อย

ละของ

ข้อบัญญัติ+

เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น      

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ      

3 จากเงินสะสม      

4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

-ข้อบัญญัต ิ= 

-เงินสะสม = 

     

5 สามารถด าเนินการได ้

-ข้อบัญญัต ิ= 

-เงินสะสม = 

     

 

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน

การด าเนนิงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพงึพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่น 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึน้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัย

แล้ง  วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิต

และทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนนิการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  

หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อ

ชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งไดแ้ก่  โรคไขห้วัดใหญ ่ ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับ

เด็กๆ    โรคพษิสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่

ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้

น้อย มีหน้ีสนิเยอะ  ไมเ่พียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับ

การประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  

ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรยีน  จ้างเด็กนักเรยีนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพืน้ที่ยังไมพ่บว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ

รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้ นหา  การ

รณรงค์ป้องกัน  การให้ความรูก้ับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เน่ืองจาก ในต าบลด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุม

เป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัตเิหตุ การคมนาคมลา่ช้า แนวทางการ

แก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเสน้ทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพืน้ที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยัง

มีปัญหาที่จะตอ้งด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี ้ ดา้นการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  

เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 

บรโิภค  ดา้นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาดา้นต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็น

จ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันมีจ ากัดไมเ่พียงพอต่อการจัดการได้ 

   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ  ดังน้ี  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น้ัน ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับ

ความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร



 

 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้า

แผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


