ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติระยะ
20ปีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยนํานโยบายรัฐบาล11 ข้อประเด็น
ปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้านและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 36 กิจกรรมมาใช้เป็น
กรอบในการจัดทําและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้
เป็นกรอบการดําเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาลและกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 ต่อไป
พร้อมนี้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติซึ่งมี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการทําหน้าที่ในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีที่ต้องเชื่อมโยง
กับกรอบการปฏิรูปทั้ง 11 ด้านตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติและกรอบ
แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี
วิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่างมั่นคง
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความ เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
1) ความมั่นคง
1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกใน
ทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมืนคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
1.2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น
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1.4) ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่งคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ํา
2) ความมั่งคั่ง
2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ
รายได้สูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนร่วม
3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยัง่ ยืน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้า ง
ความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคงเสมอภาค และเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมีกรอบแนวทางที่สําคัญดังนี้
(1.1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(1.2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
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(1.3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(1.4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(1.5) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
(1.6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศและกองทัพ
(1.7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ํา
(1.8) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีกรอบแนวทางที่สําคัญดังนี้
(2.1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
ส่ง เสริ ม การค้ า และการลงทุ น ทั้ งภาครั ฐ และเอกชน และพั ฒ นาประเทศสู่ค วามเป็ น ชาติ การค้ า เพื่อ เป็ น
ศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จาก ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น
(2.2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐาน การผลิตการเกษตร
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนา
อุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในอนาคต เป็นต้น และภาคบริการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสู่การ
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
(2.3) พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและเศรษฐกิ จ ชุ มชนได้ แก่ พั ฒ นาทั กษะและองค์ค วามรู้ ของ
ผู้ประกอบการไทยพัฒนา และยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(2.4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองโดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมและบริการ ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ
(2.5) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานในด้ า นการขนส่ ง ความมั่ น คงและพลั ง งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(2.6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศใน
อนุภูมิภาคและนานาประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหารสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทย
กับกลุ่มอํานาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่า งประเทศในการ
ผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
ต่อส่วนต่างๆและสาธารณชนไทย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนมีกรอบแนวทางที่สําคัญดังนี้

๑๘
(3.1)การพัฒ นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ให้ส นับ สนุน การเจริญ เติบ โตของประเทศ โดย
พัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต
(3.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3.3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(3.4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมมีกรอบแนวทางที่สําคัญ
ดังนี้
(4.1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(4.2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(4.3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4.4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
(4.5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5.
สําคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีกรอบแนวทางที่

(5.1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(5.2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(5.3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ
(5.4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5.5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(5.6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีกรอบแนวทางที่สําคัญ
ดังนี้
(6.1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
(6.2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(6.3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(6.4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
(6.5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ
(6.6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(6.7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ

๑๙
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
หลั ก การพั ฒ นาประเทศที่ สํ า คั ญ ในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ยึ ด หลั ก “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก2แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11
และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลนาแส่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละสอดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนใน
แต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ํา การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรง
กับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจํานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสําคัญ
กับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดี
ขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้นรวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทาง
สมองและทางสังคมที่เ หมาะสม เด็กวัยเรีย นและวัยรุ่นมีทักษะการคิด วิเ คราะห์อย่า งเป็นระบบ (3) ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรีย นรู้ต ลอดชีวิต อาทิ ปรับ ระบบบริห ารจัด การสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัด
ทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจํานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต (4) ลดปัจ จัย เสี่ย งด้า นสุขภาพและให้ทุกภาคส่ว นคํา นึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพอาทิ ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษี ในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสีย ต่อสุขภาพ (5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารจัด การระบบสุขภาพภาครั ฐและปรับ ระบบ
การเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขต
พื้น ที่สุขภาพ (6) พัฒ นาระบบการดูแลและสร้า งสภาพแวดล้อมที่เ หมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดัน ให้มี
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
อาทิ กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทาง
วิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทําให้
สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความ
คืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ

๒๐
รวมทั้งข้อจํากัด ในการเข้า ถึงกระบวนการยุติธ รรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้น ที่
ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจําเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วน
แบ่ ง ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ มากขึ้ น แนวทางการพั ฒ นาสํ า คั ญ ประกอบด้ ว ย (1) การเพิ่ ม โอกาสให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ําสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ
ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้
การดูแ ลนัก เรี ย นที่ ครอบคลุม ตั้งแต่ก ารสร้า งรายได้ของครัว เรือ น สนับ สนุน ค่า เดิน ทางไปยัง สถานศึ กษา ให้
ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ(3)
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก13
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กร
การเงินของชุมชนให้ทําหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ตําบลที่ทําหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม
และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ํากว่า
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจํากัดภายในประเทศเอง
ที่เ ป็น อุปสรรคต่อการเพิ่มผลิต ภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจ ภายในประเทศ
ขยายตัวช้าการพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพภาคส่งออกมีการ
พัฒนาจนสามารถขยายตัว และเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิต ภาพการผลิต ของประเทศ
เพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและ
ผู้ป ระกอบการเข้า สู่ร ะบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีด ความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ สูงขึ้น
นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทํารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยมี
แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพิ่ม
ประสิทธิภ าพการจั ด แผนงานโครงการ การจั ด สรรงบประมาณ การบริ ห าร และการตรวจสอบกระบวนการ
งบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและ
ตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ของภาคการผลิ ต และบริ ก าร มุ่ ง เน้ น การสร้ า งความเชื่ อ มโยงของห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ระหว่ า งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อ
ยกระดั บ ไปสู่ อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง วางอนาคตรากฐานการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่
เป็นธรรมและอํานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน
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4. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ปั จ จุ บั น สภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําลังเป็นจุดอ่อนสําคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้งการ
ดํารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ําในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวน
และรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมั่นคงด้านน้ํา และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้มีประสิทธิภาพ การสร้าง
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ลดมลพิ ษ และลดผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนและระบบนิ เ วศ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่
เกิดจากสาธารณภัยแนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุล
ของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ(7) การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (8) การพัฒนา
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน กระแส
โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของ
ประเทศไทยในหลายมิติ ทั้ง ภัย คุก คามภายนอก ในเรื่อ งการขยายอิท ธิพ ลและการเพิ่ มบทบาทของประเทศ
มหาอํานาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ
ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
การคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วม
ป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คง ประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมี
ความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี
การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการ
พัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (4) การรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (5)
การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความ
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มั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ระบบการบริห ารจัด การในภาครั ฐ ที่ขาดประสิทธิภ าพเป็น อุป สรรคที่สํา คัญ ต่อการพัฒ นาประเทศ
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ
การบริห ารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
อํานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยการพัฒนาระยะ
ต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจํานวนการดําเนินคดีกับผู้มิได้กระทําความผิด
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครั ฐ ให้ มี ค วามโปร่ ง ใส ทัน สมั ย คล่อ งตั ว มี ขนาดที่เ หมาะสม เกิด ความคุ้ มค่ า (2) ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
งบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมี
ประสิทธิภาพ (3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชน
และภาคธุรกิจ ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอํานวยความสะดวกตรงตามความต้องการ (4) เพิ่ม
ประสิท ธิภ าพการบริ ห ารจั ด การให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น เพื่ อให้ป ระชาชนได้รั บ การบริก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส
และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการดําเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ
และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทําให้มีข้อจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ํา เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร
และท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอํานวยความสะดวกทาง
การค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลด
การพึ่ ง พาก๊ า ซธรรมชาติ ใ นการผลิ ต ไฟฟ้ า การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และการพั ฒ นาด้ า นสาธารณู ป การ
(น้ําประปา)แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งอาทิ พัฒนาระบบ
รถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ
และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ํา (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิด
จากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการค้า (4) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอ
และสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานสะอาด (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้

๒๓
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และ (6) พัฒนา
ระบบน้ําประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ําประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัด การการใช้น้ํา อย่างมี
ประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมา อาศั ย การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพจากปั จ จั ย ความได้ เ ปรี ย บด้ า นแรงงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และการนําเข้าเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ทําให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็น
เจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอทีจ่ ะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้
การพั ฒ นาจึ ง เน้ น ในเรื่ อ งการเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องประเทศ และการเพิ่ ม
ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนแนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริม
การลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่ม
เทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นําสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2)
พัฒ นาผู้ป ระกอบการให้เ ป็น ผู้ป ระกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ป ระกอบการให้มีบ ทบาทหลักด้า น
นวัต กรรมเทคโนโลยีและร่ว มกํา หนดทิศทางการพัฒ นานวัต กรรม ส่งเสริมการสร้า งสรรค์น วัต กรรมด้า นการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (3)
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่ง
การผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา
STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้อง
ใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับ
ภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะ
เป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมี
ศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาค
กลางไปสู่ภูมิภ าค นอกจากนี้การเป็นส่ว นหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นยังเป็น โอกาสในการเปิด พื้น ที่
เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยดังนั้น การ
พัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่ม
จํานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความ
ยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนํา พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่
หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม
และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและ (3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่

๒๔
บริ เ วณชายฝั่ งทะเลตะวั น ออกให้เ ป็ น ฐานการผลิ ต อุ ต สาหกรรมหลัก ของประเทศที่ ข ยายตั ว อย่ า งมี ส มดุ ล มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ศักยภาพของพื้นที่ พัฒ นาพื้นที่เ ศรษฐกิจใหม่บ ริเวณชายแดนเป็น ประตูเ ศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความ
ร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการ
ดําเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยกําหนดเป็นแนวทางการดําเนินนโยบายการค้าและการลงทุนทีเ่ สรี
เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุน
ในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอก
ภูมิภาคดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมี
การใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็น
ฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยาย
จากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศ
ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับแนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือ
ทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์
และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน
GMS,ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออํานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิ
สติกส์ (3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค
(4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน (6)
สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความ
ร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้าง
ความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ
1.4 แผนพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่าง
ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญา
และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ
AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ําให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสม
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และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
1.5 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน)
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงาม มีเสน่ห์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท2ี่
ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1.6 แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง
วิสัยทัศน์จังหวัดลําปาง (Vision)
“ลําปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข”
นิยาม : จังหวัดลําปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
โดยครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร และเป็นนครแห่งความสุขด้วยคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทางสังคมถ้วนหน้า การเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีโดยยึดแนว
ทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายระยะแรกของการพัฒนาที่เน้นการ
พัฒนาภายใต้แนวคิด “ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
พันธกิจ
1. สนับสนุนอํานวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้
สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก
3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. ส่ง เสริ ม ให้ มี การผลิ ต และจํา หน่า ยสิน ค้ า เกษตรและเกษตรแปรรู ป คุณ ภาพสากลสร้ า งมู ล ค่า เพิ่ ม
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
5. กําหนดนโยบายจัดทําแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทากงายภาพบุคลากรและการบริหาร
จัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรมท้องถิ่น
และถิ่นกําเนิดตามวิถีลําปางโดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงของคนในจังหวัดส่งเสริม
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การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเฝ้าระวังและป้องกันภัยใน
ชุมชน
8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในส่วนสังคมมีการดําเนินงานกานบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใส
และเป็นธรรมภายใต้เหลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์รวม
1. เพื่ อ สร้ า งความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยเน้ น ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว การค้ า การลงทุ น และ
การเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนด้วย
การเสริมสร้างอาชีพสนองตอบต่อความต้องการของตลาด
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. เพื่อเสริมสร้างจังหวัดลําปางให้เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไกเชื่อม
ประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการดํารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนและคุณภาพ
ที่ดีของสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดลําปาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสินค้าและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครบวงจรบน
พื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรการท่องเที่ยว
3. อนุรักษ์ พัฒนา พื้นฟูแหล่งน้ําท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้า งพื้น ฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให้
รองรับการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
5. การพัฒนาและบริการให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
6. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเทีย่ ว
7. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
2. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :เป็นแหล่งผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของประเทศ
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กลยุทธ์
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ํา
การปฏิรูปที่ดิน และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. พัฒนาเกษตร สถานบันเกษตร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่นได้
มาตรฐาน
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์ ปละเกษตรอุตสาหกรรม โดยนําวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับมาใช้ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปร
รูปการผลิต ทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4. ส่งเสริมการตลาดและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธ์ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1. อัตราเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 3 ต่อปี
2. ร้อยละของจํานวนแปลง/ฟาร์ม (พืชอาหาร ข้าว ปศุสัตว์ และประมง) และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้
รับรองมาตรฐาน เช่น GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย/์ PGS/GMP เป็นต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
3. จํานวนชนิดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีความโดดเด่น ไม่น้อยกว่า 2 ชนิดสินค้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน บน
พื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นจุดเชื่อมโยง โลจิสติกส์ของ
ภาคเหนือ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ เพื่อปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในด้ า นการประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นการพั ฒ นา
กระบวนการผลิตการบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
3. ส่งเสริมและพัฒ นาผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนจามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน บนฐานรากของความรู้สมัยใหม่ และ

๒๘
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจําหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่สําคัญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
2. ร้อยละของผู้ประกอบที่ยื่นคําขอที่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มผช.) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ต่อปี
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถเข้าถึงบริการขั้น
พื้นฐานของภาครัฐมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมีการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ
2. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถานบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้สามารถดํารงชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. บูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบการเฝ้าตรวจ
4. เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการ
บริหารจัดการสาธารณภัย
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1.ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นฐาน ร้อยละ 60
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มคี วามเข้มแข็งร้อยละ 70
3. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง ร้อยละ 20 (ลดลงจากปี 2562)
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู จํานวนไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ ต่อปี
5. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ลดลง 5,000 ตัน ต่อปี

1.7 ทิศทางการพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําปางเป็นองค์กรแห่งความสุข”
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องค์กรแห่งความสุข หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบุคลากรมีความรู้
ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้หลักกฎหมายหลักธรรมาภิบาล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน
การเชือ่ มโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานที่ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ศักยภาพของทุนมนุษย์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะอย่างทั่วถึง ภายใต้ความเป็นกลาง
ความเสมอภาค เป็นธรรมและเป็นสังคมแห่งความสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
1.1 การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบํารุงรักษาถนน สะพาน และการบํารุงสายทางอื่น
1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ
1.4 การวางผังเมือง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.2อนุ รั ก ษ์ การฟื้ น ฟู การเฝ้ า ระวั ง และการป้ อ งกั น /การรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชนประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3.2 การศึกษา
3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
4.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
4.5 การส่งเสริมการการตลาดและการใช้สินค้าทิ้งถิ่น
4.6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
5.1 การพัฒนาบุคลากร
5.2 การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
5.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2.1 วิสัยทัศน์
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาประเพณี ชีวีมีสุข”
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2.2 ยุทธศาสตร์
1)ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2)ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3)ด้านการพัฒนาสังคม
4) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
5) ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
2.3 เป้าประสงค์
1) ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐาน
2) ตําบลนาแส่งมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีพ
5) อบต.นาแส่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.4 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละถนน รางระบายน้ํา ท่อ และ สะพาน ที่ได้มาตรฐาน
2) ร้อยละสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3) ร้อยละพื้นที่ที่ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม
4) ร้อยละของประชาชนที่มีจิตสํานึกและมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน
6) ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
พัฒนา
7) ร้อยละของจํานวนประชาชนตําบลนาแส่งที่ได้รับการศึกษา
8) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
9) ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี
10) จํานวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
11) ร้อยละของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
12) ร้อยละของครัวเรือนยากจน
13) ร้อยละของสินค้าท้องถิ่นได้กระจายภายในท้องถิ่น
14) จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม
15) ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
16) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
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2.5 ค่าเป้าหมาย
1) ร้อยละระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี
3) ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4) ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีพ
5) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
6) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่เอื้อต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.6กลยุทธ์
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยกลยุทธ์
1.1) ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง รักษา ถนน รางระบายน้ํา ท่อ และสะพาน
1.2) ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ําการเกษตร
1.3) ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ
1.4) ด้านการติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายบอก
ทาง
2.ยุทธศาสตร์ที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์
2.1)ด้านการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.2)ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมประกอบด้วยกลยุทธ์
3.1) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส
3.2) ด้านการศึกษา
3.3) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4) ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน
3.5) ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
3.6) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยกลยุทธ์
4.1) ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
4.2) ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
4.3) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วยกลยุทธ์
5.1) ด้านการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี

๓๒
5.2) ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1) ประชาชนได้รับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างทันท่วงที
2) ประชาชนต้องได้รับบริการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน
3) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตําบลนาแส่ง
4) พัฒนา และส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
5) พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6) ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) เพิ่มศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้ส ามารถบริการสาธารณะแก่ป ระชาชนได้
ครอบคลุมและทั่วถึง
8) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร
2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ประเทศชาติจ ะได้รับการพัฒ นาโดยรวมก่อให้เ กิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒ นาในระดับ
ภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําเป็นต้องมีความ
เชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมี
ความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นการดําเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างทํา แต่อย่างไรก็ดีทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นย่อมมีความอิสระในการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรคํานึงถึงบริบท และทิศทางการพัฒนาของ
คนทั้งชาติเป็นสําคัญด้วย การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งที่มีความเชื่อมโยงกัน
ทั้งในระดับอําเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ จะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในสองระดับคือ ระดับที่ 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ยุทธศาสตร์จังหวัด
ลําปาง กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง นโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัด
ลําปาง นโยบายนายอําเภอเกาะคา นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้อง ระดับที่ 2 ข้อมูลจากล่า ง
ขึ้นบน (bottom up) โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนหมู่บ้าน/ชุมชน ปัญหาความต้องการของประชาชนในการ
ประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เป็นต้น ความเชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น คือการมุ่ง
สร้างสังคมแห่งความสุข เกิดความมั่นคง ยั่งยืน สมดุล ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคาม หรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม

๓๓
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒ นาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง อันเป็นสภาวะภายในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งในปัจจุบัน โดยใช้เทคนิค SWOT analysis ในการวิเคราะห์ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพ SWOT ANALYSIS TECHNIC ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ด้วยเทคนิค SWOT
ANALYSIS
1) การวิเคราะห์ (Swot)ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal AnaIysis)
จุดแข็ง(Strength = S)
จุดอ่อน (Weakness=W)
1.ผู้บริหารมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้าง 1.พื้นที่ตําบลนาแส่งค่อนข้างกว้าง การบริการด้าน
พื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง
2. ทําเลที่ตั้งภูมิศาสตร์เหมาะสม สามารถเชื่อมโยง
2.งบประมาณของ อบต.นาแส่งมีไม่เพียงพอต่อการ
การขนส่งระหว่างอําเภอเกาะคา/อําเภอเสริมงาม/
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ทั่วถึงในระยะเวลาอันสั้น
อําเภอเมือง และระหว่างจังหวัดลําปาง
3.มีบุคลากรด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External AnaIysis)
โอกาส(Opportunity = O)
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata=T)
1.ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในการ
1. ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อบจ.ลําปาง กรม
2. สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ทางภาครัฐทํา
ชลประทาน และ กรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่นเป็น ให้งบประมาณอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลง
ต้น
3. การบริหารงานของท้องถิ่นมีความเสี่ยงเนื่องจากการ
ตีความของตัว บทกฎหมายของท้องถิ่น และสํา นักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินบางครั้งมักจะสวนทางกัน

2) การวิเคราะห์ (Swot)ด้านสิ่งแวดล้อม
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal AnaIysis)
จุดแข็ง(Strength = S)
จุดอ่อน (Weakness=W)

๓๔
1. ตําบลนาแส่งมีทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ุดมสมบูรณ์
2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานที่
เก่าแก่ในพื้นที่

1. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเชิงเขา
2. แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและโบราณสถาน
ไม่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างถูกต้อง

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External AnaIysis)
โอกาส(Opportunity = O)
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata=T)
1. นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มขาดแคลน
เกิดความสมดุลและยั่งยืน
ด้วยภัยธรรมชาติ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน้นการท่องเที่ยว
2.ปัญหาหมอกควันไฟ และการลักลอบเผาในที่
เป็นโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น
สาธารณะ
3) การวิเคราะห์ Swotด้านสังคม
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal AnaIysis)
จุดแข็ง(Strength = S)
จุดอ่อน (Weakness=W)
1.เป็นชุมชนที่เป็นแบบชนบทดั่งเดิมมีความเป็นเครือ 1.ขาดการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ญาติและมีความเอื้ออาทรต่อกัน
ปัญญาท้องถิ่น
2.มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา 2.การย้ายถิ่นของวัยแรงงานทําให้ในชุมชนมีวัยพึ่งพิง
ที่งดงาม
เป็นจํานวนมาก
3.เป็นพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงต่อสาธารณภัย เช่นโคลนถล่ม น้ํา
ท่วมขังในเวลานาน
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External AnaIysis)
โอกาส(Opportunity = O)
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata=T)
1. มีหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพในพืน้ ที่ เช่น รพ. 1. สถานการณ์โรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก
สต. และ อสม.
ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
2.มีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่และที่ใกล้เคียงให้การสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น
4) การวิเคราะห์ (Swot)ด้านเศรษฐกิจ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal AnaIysis)
จุดแข็ง(Strength = S)
จุดอ่อน (Weakness=W)

๓๕
1. มีพื้นที่การเกษตรค่อนข้างมาก
2. กลุ่มอาชีพเกิดขึ้นในชุมชน เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์จัก
สานไม้ไผ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกะลา
3. มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทําให้เกิดการจ้าง
แรงงาน

1. แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
2. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. การเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่ครบ
วงจร
4.กลุ่มอาชีพขาดทักษะและฝีมือ
5.วัยแรงงานออกไปทํางานนอกพื้นที่

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External AnaIysis)
โอกาส(Opportunity = O)
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata=T)
1.มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านอาชีพ เช่น สนง. 1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
การเกษตรอําเภอ ปศุสัตว์ สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอ
2.ปัญหาเรื่องโรคระบาดในพืช
เกาะคา เป็นต้น
3. สถานการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ทวี
2. รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความ
ความรุนแรงขึ้น
ยากจนและเศรษฐกิจชุมชน/ครัวเรือน
4. การเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ ภาคการเกษตร
5. กระแสโลกาภิวัฒน์
5) การวิเคราะห์ Swotด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal AnaIysis)
จุดแข็ง(Strength = S)
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ การ
1. บุคลากรที่มีอยู่ ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้ และยังได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก 2. การประสานงานระหว่างส่วนราชการทั้งในพื้นที่
จํานวนหนึ่ง
ตําบล อําเภอและจังหวัด ยังขาดประสิทธิภาพ
2. มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานที่ไม่ซับซ้อน 3. เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อ
ทําให้การบริหารงานง่ายและรวดเร็ว
การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External AnaIysis)
โอกาส(Opportunity = O)
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata=T)
1.มีสถาบันทางการศึกษาที่ให้บริการด้านวิชาแก่
1.มีภารกิจที่พร้อมที่จะถ่ายโอนหลายๆอย่างที่จะถ่าย
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการฟรี เช่น
โอนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมาณมากแต่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ภารกิจนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณ
และทรัพยากรบุคคลในการดําเนินการ
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
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1.2 ไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด
1.3 แหล่งน้ําในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้ง
1.4 แหล่งน้ําอุปโภค บริโภคยังไม่พอเพียง และไม่ได้มาตรฐาน
2) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 การกําจัดขยะยังไม่ถูกสุขลักษณะและขาดที่ทิ้งขยะของตําบลที่ได้มาตรฐาน
2.2 การเผาป่าและพื้นที่การเกษตรของประชาชนทําให้เกิดปัญหาไฟไหม้และมลพิษ
2.3 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3) ด้านสังคม/ชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อยประกอบด้วยดังนี้
3.1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส
3.1.1 ประชาชนไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพ
3.1.2 จํานวนผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ติดเชื้อเอดส์เพิ่มมากขึ้น
3.2 ด้านการศึกษา
3.2.1 เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าชั้นพื้นฐาน
3.3 ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3.1 ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นขาดการฟื้นฟู
3.3.2 ถูกละเลยไม่ให้ความสําคัญ เช่น ดนตรีพื้นบ้าน,สมุนไพรพื้นบ้าน,ข้าวแคบ และหัตถกรรม
ต่างๆ
3.4 ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน
3.4.1 ชุมชนรอบข้างยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่และมีอาณาเขตติดต่อหลาย
อําเภอทําให้มีโอกาสแพร่ระบาดเข้ามายังชุมชน ตําบล
3.4.2 เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันควร
3.5 ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.1 ประชาชนไม่ค่อยให้ความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
4) ด้านเศรษฐกิจ
4.1 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันดําเนินการด้านเศรษฐกิจชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่าง
เข้มแข็ง
4.2 ขาดแหล่งเงินทุนในการทํากิจการและประกอบอาชีพ
4.3 ขาดความรู้ด้านการตลาด
4.4 ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
5) ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
5.1 ปริมาณงานมีมากแต่บุคลากรมีไม่เพียงพอทําให้การบริการล่าช้า
5.2 ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน
5.3 กฎหมาย ระเบียบ ที่กําหนดขึ้นบางข้อไม่เอื้ออํานวยให้ อบต.บริหารจัดการได้ มีความ
ซับซ้อนในการทํางาน ทําให้งานล่าช้า
3.3 ความเชื่อมโยงและการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามเจตนารมย์และความเป็นอิสระในการดําเนินงาน
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประกอบด้วย กลยุทธ์ ดังนี้
- ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง รักษา ถนน รางระบายน้ํา ท่อ และสะพาน
- ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ําการเกษตร
- ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ
- ด้านการติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทาง
โดยมีความเชื่อมโยงกับ
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปาง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถ
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต
ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน) คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1.4 แผนพัฒนาภาคเหนือ คือยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์
1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลนาแส่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้
- ด้านการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมีความเชื่อมโยงกับ
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง คือ ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปาง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงาม มีเสน่ห์
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2.4 แผนพัฒนาภาคเหนือ คือยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ําให้คงความสมบูรณ์
จัดระบบบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอก
ควันอย่างยั่งยืน
2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริ ห ารส่ว นตํ า บลนาแส่ง ในยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา ด้า นการพั ฒ นาสังคม
ประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้
- ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
- ด้านการศึกษา
- ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน
- ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
- ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปาง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน)ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัตถ
สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
3.4 แผนพัฒนาภาคเหนือ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
3.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตร์ที่
8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลในงคมไทย
3.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
และยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
4. ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริห ารส่ว นตํ า บลนาแส่ง ในยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาด้า นการพัฒ นา ด้า น
เศรษฐกิจ ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
- ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
- ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

๓๙
- ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปาง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 เกษตรปลอดภั ย เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละแปรรู ป เกษตร และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 สิ น ค้ า อั ต ลั ก ษณ์
อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
4.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน)
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
4.4 แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับ
อนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค และยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐาน
การผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
5. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
- ด้านการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองทีด่ ี
- ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
5.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดลําปาง คือยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน) คือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงาม มีเสน่ห์
5.4 แผนพัฒนาภาคเหนือ คือยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
5.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
5.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

