ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาแสง
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
--------------------------------ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาแสง ไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566
- 2570) เพื่อใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ
กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ขององคการบริหารสวนตําบลนาแสง และสภาองคการ
บริหารสวนตําบลนาแสง ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แลว ในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 แลว นั้น
อาศัยอํานาจตามความในหมวดที่ ๕ ขอ ๒๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลนาแสง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)...............................................
(นายชวนิต จันทรสุรินทร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแสง

คํานํา
เนื่องดวยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใชเปน
กรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในชวงของแผนนั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามกฎหมายดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลนาแสง
ตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารพัฒนา
ทองถิ่น และจะเกิดประโยชนสูงสุดไดหากดําเนินงานไปตามแนวทางที่กําหนด ตามวัตถุประสงค เปาหมาย
กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่วางไวอยางแทจริง เพื่อใหประชาชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการบริหารไดรับ
การพัฒนาอยางสูงสุด บนพื้นฐานของการประหยัด แตมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

งานแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลนาแสง

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570)
ขององคการบริหารสวนตําบลนาแสง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
-----------------------------สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
(1) ดานกายภาพ
1) ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
ตําบลนาแสง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526 โดยแยกจากตําบลนาแกว การตั้งชื่อใหสอดคลองกับ
ตําบลนาแกว จึงตั้งชื่อวาตําบลนาแสงตามชื่อหมูบานนาแสง ซึ่งเดิมมีชื่อวาบานนาแสง เนื่องจากจะมีลูกไฟดวง
ใหญลอยขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา ระหวางทุงนา ชาวบานจึงตั้งชื่อหมูบานวาบานนาแสง และตอมาเพี้ยนเปนบานนา
แสง
สภาตําบลนาแสง ไดยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลนาแสง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2540 และไดป รับขนาดขององค การบริหารสวนตําบลจากเดิมเปน องคการบริ หารส วนตําบลขนาดเล็ ก
เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และมติคณะกรรมการพนักงาน
สว นตํ าบลจังหวั ดลํา ปาง (ก.อบต.จั งหวั ดลําปาง) ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวัน ที่ 26 พฤษภาคม
2563 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลนาแสง เปนองคการบริหารสวนตําบลประเภทสามัญ
ตําบลนาแสง เปนตําบลหนึ่งใน 9 ตําบลของอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ตั้งอยูทางทิศใตของ
อําเภอเกาะคา หางจากอําเภอประมาณ 15 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดลําปาง ประมาณ 30 กิโลเมตร
2) ลักษณะภูมิประเทศ
องค การบริ ห ารส วนตํ า บลนาแสง มีพื้น ที่สว นใหญเปน ที่เชิงเขา และบางสว นอยูในเขต
ชลประทาน
โครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา และอางเก็บน้ําแมไฮ อางเก็บน้ําแมตืม อางเก็บน้ําหวยตองสู อางเก็บน้ําแมปด
แหลงน้ําธรรมชาติ คือ แมน้ําวัง ประชาชนสวนใหญตั้งบานเรือนตามเสนทางถนนพหลโยธินสายเกา ยกเวนบาน
หาดปูดายที่ตั้งอยูบริเวณดอยเงิน
3) ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศแบงเปน 3 ฤดู (แบบมรสุม) คือ
- ฤดูรอน
ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม
- ฤดูฝน
ระหวางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
- ฤดูหนาว
ระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
4) ลักษณะของดิน
พื้นที่ตําบลนาแสง ลักษณะดินกําแพงแสน ความลึกของดิน เปนดินลึก ลักษณะบนดิน ดินบน
เปน
ดินรวนปนทราย แปงหรือดินรวนสีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนดางออน (PH 80) ลักษณะดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมเปนเกล็ดแรโมกา ตลอดหนาตัดของดิน และมวลสารพวก
ปูนสะสม ปะปนอยู ในดินชั้นลางปฏิกิริยาเคมีเปนกลาง

5) ลักษณะของแหลงน้ํา
สภาพพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนาแสง มีแหลงน้ําที่สําคัญ ไดแก แมน้ํา ลําหวย หนองน้ํา
อางน้ํา สระน้ํา ที่มีอยูในตําบล เชน แมน้ําวัง หวยแมไฮ หวยแมปด หวยแมตืม อางเก็บน้ําแมไฮ อางเก็บน้ําหวย
แมตืม อางเก็บน้ําหวยตองสู อางเก็บน้ําแมปด ฝายหวยคา โครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาบานหาดปูดาย,
บานใหมเตาปูน, บานนาแกว, บานเกายะ-แมหยวก และบานนาแสง
6) ลักษณะของไมและปาไม
สภาพพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนาแสง สวนใหญเปนที่ราบเชิงเขา มีทรัพยากรปาไมอุดม
สมบูรณ มีแหลงน้ําผิวดินตามธรรมชาติ
(2) ดานการเมือง/การปกครอง
1) เขตการปกครอง
สภาตําบลนาแสง ไดยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลนาแสง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2540 และไดปรับขนาดขององคการบริหารสวนตําบลจากเดิมเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก เปน
องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 แบงการปกครองออกเปน 8 เขต
จํานวน 8 หมูบาน ประกอบดวย
หมูที่ 1 บานหาดปูดาย
นายสวง
อินทิ
กํานันตําบลนาแสง
หมูที่ 2 บานแมไฮ
นายบรรจง
ริบุญ
ผูใหญบาน
หมูที่ 3 บานนาแกวตะวันออก นายบุญสม
ธรรมจักร
ผูใหญบาน
หมูที่ 4 บานเกาะยะ-แมหยวก นายบุญธรรม หลวงไชย
ผูใหญบาน
หมูที่ 5 บานสองแควพัฒนา
นายสําราญ
มณีรัตน
ผูใหญบาน
หมูที่ 6 บานนาแสง
นายโชคชัย
ขันปญญา
ผูใหญบาน
หมูที่ 7 บานนากิ๋ม
นางอรุณี
โดดเดี่ยว
ผูใหญบาน
หมูที่ 8 บานใหมเตาปูน
นายประเสริฐ บุญมี
ผูใหญบาน
ตําบลนาแสง มีพื้นที่ทั้งหมด 138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 86,250 ไร
มีอาณาเขตติดตอกับหนวยการปกครองทองถิ่นอื่นๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ
ติดตอ
ตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา
ทิศใต
ติดตอ
ตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ
ทิศตะวันออก ติดตอ
ตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ
ทิศตะวันตก ติดตอ
ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา

2) การเลือกตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลนาแสง แบงเขตการเลือกตั้งเปน 8 เขต คือ เขตเลือกตั้งที่ 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 และ 8 รวม 8 หมูบาน
รายการ
บุ คคลที่ มีสิ ทธิ์ เ ลื อกตั้ งอายุ 18
ป
รวมทั้งสิ้น

จํานวนประชากรแยกตามชวงอายุ
ชาย
หญิง
2,002
1,976

3,978

2,002

3,978

1,976

รวม

(ขอมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564)
แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 8 เขต จํานวน 8 หมูบาน ประกอบดวย
หมูที่ 1 บานหาดปูดาย
หมูที่ 2 บานแมไฮ
หมูที่ 3 บานนาแกวตะวันออก
หมูที่ 4 บานเกาะยะ-แมหยวก
หมูที่ 5 บานสองแควพัฒนา
หมูที่ 6 บานนาแสง
หมูที่ 7 บานนากิ๋ม
หมูที่ 8 บานใหมเตาปูน
(3) ประชากร
1) ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
ประชากรในตําบลนาแสง มีจํานวนทั้งสิ้น 4,627 คน แยกเปน
ชาย
จํานวน
2,341
คน
หญิง
จํานวน
2,286
คน
ครัวเรือน
จํานวน
1,599
ครัวเรือน
ความหนาแนนเฉลี่ย 34 คน/ตารางกิโลเมตร แยกเปน

หมูที่
1
2

3
4
5
6
7
8

ชื่อหมูบาน
หาดปูดาย
แมไฮ
นาแกวตะวันออก
เกาะยะ-แมหยวก
สองแควพัฒนา
นาแสง
นากิ๋ม
ใหมเตาปูน
รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

(คน)
411
316
794
229
194
100
221
76
2,341

(คน)
418
306
758
201
205
90
244
64
2,286

จํานวน
ครัวเรือน
(คน)
(หลัง)
829
254
622
212
1,552
489
430
131
399
144
190
89
465
137
140
43
4,627
1,599
(ขอมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564)
รวม

ขอมูลเปรียบเทียบประชากรยอนหลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 – 2563)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ชาย หญิง รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย หญิง
รวม
หมูที่
ชื่อหมูบาน
(คน) (คน) (คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน) (คน)
(คน)
408 430 838
412
423
835
413 415
828
1 หาดปูดาย
2 แมไฮ
327 306 633
320
305
625
316 307
623
766
1,555 791 759 1,550
3 นาแกวตะวันออก 796 772 1,568 789
226
198
424
227 196
423
4 เกาะยะ-แมหยวก 223 196 419
193 211 404
197
206
403
198 207
405
5 สองแควพัฒนา
92
96
188
96
93
189
100
91
191
6 นาแสง
229 251 480
228
253
481
224 247
471
7 นากิ๋ม
76
65
141
77
64
141
76
64
140
8 ใหมเตาปูน
2,344 2,327 4,671 2,345 2,308 4,653 2,345 2,286 4,631
รวมทั้งสิ้น
(ขอมูลจากทะเบียนอําเภอเกาะคา พ.ศ.
2564)

2) ชวงอายุและจํานวนประชากร (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย)
รายการ
นอยกวา 1 ป
1 – 10 ป
11 – 20 ป
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
61 – 70 ป
71 – 80 ป
81 – 90 ป
91 – 100 ป
รวมทั้งสิ้น

จํานวนประชากรแยกตามชวงอายุ
ชาย
หญิง
12
13
169
169
241
201
333
255
335
288
348
354
380
400
320
338
143
170
54
84
6
14
2,341
2,286

รวม
25
338
442
588
623
702
780
658
313
138
20
4,627

(ขอมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564)
(4) สภาพทางสังคม
1) การศึกษา
- มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง ตั้งอยูหมูที่ 2 บานแมไฮ มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 4 คน
และครู จํานวน 2 คน
- มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 2 แหง คือ โรงเรียนวัดหาดปูดาย ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 1,
โรงเรียนวัดนาแกวตะวันออก ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 3
- มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แหง คือ โรงเรียนวัดนาแกว ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 3
- มีที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานจํานวน 8 แหง ตั้งอยูในหมูที่ 1-8
- มีศูนยการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยตําบลนาแสง จํานวน 1 แหง ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 2
2) สาธารณสุข
การสาธารณสุข
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาแสง มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 แหง ตั้งอยู
บานหาดปูดาย หมูที่ 1 และบานนาแสง หมูที่ 6 และในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาแสง มีขยะประมาณ
วันละ 1.5 ตัน หรือ 13.5 ลูกบาศกเมตรตอวัน รถยนตที่ใชจัดเก็บ มีจํานวน 1 คัน คือ ชนิดเปดขางเททาย
จํานวน 1 คัน ขยะที่จัดเก็บได กําจัดโดยวิธีฝงกลบ อยางถูกสุขลักษณะ มีพนักงานขับรถขยะจํานวน 1 คน
และพนักงานประจํารถเก็บขยะจํานวน 2 คน รวมเปนจํานวน 3 คน

3) อาชญากรรม
ตําบลนาแสงอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตํารวจอําเภอเกาะคา ประกอบกับแตละหมูบานมีชุด
รักษาความสงบหมูบาน คอยเปนกําลังสําคัญในการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสารใหกับทางราชการทราบอยู
ตลอดเวลาทําใหปญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยูในระดับนอย
4) ยาเสพติด
ตําบลนาแสง ประชากรสวนใหญเปนคนในพื้นที่ และพื้นที่อยูในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจ
อําเภอเกาะคา คอยสอดสองดูแลและหาเบาะแสผูกระทําผิดอยูเปนประจํา ประกอบกับแตละหมูบานมีชุดรักษา
ความสงบหมู บ า น คอยเป น กํ า ลั งสํ า คั ญในการแจ ง เบาะแสและข อมู ล ข าวสารให กั บ ทางราชการทราบอยู
ตลอดเวลาทําใหปญหายาเสพติดเบาบางลงตามลําดับ
5) การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลนาแสง ไดดําเนินการดานสังคมสงเคราะห ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ จํานวน 1,151 ราย, เบี้ยยังชีพผูพิการ จํานวน 257 คน และเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 18 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม
(5) ระบบบริการพื้นฐาน
1) การคมนาคมขนสง (ทางบก, ทางน้ํา, ทางราง ฯลฯ)
การคมนาคม ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลนาแสง มีการคมนาคมภายในตําบลและระหวาง
ตําบลโดยมีถนน พหลโยธิน เชื่อมตอตําบลวังพราว ซึ่งผานหมูที่ 5, 4, 3, 2, 7 และ 1 ไปสูถนนทางหลวง
หมายเลข 1 ลําปาง-กรุงเทพ และถนน รพช. หมายเลข 11033 (บานนาแกวตะวันตก–บานหาดปูดาย) เปน
ถนนลาดยางสภาพดี
การคมนาคมระหวางหมูบานและภายในหมูบานมีลักษณะเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและไมไผ
ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง การคมนาคมภายในหมูบานยังไมสะดวก ถนนสวนใหญเล็กและแคบบางสวนสภาพ
ผิวทางชํารุดเสียหาย บางหมูบานยังเปน ลูกรังและถนนมีไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน ซึ่งการ
คมนาคมตาง ๆ สามารถแยกไดดังนี้
ถนนลาดยาง
49 สาย
ถนนคอนกรีต 152 สาย
ถนนลูกรัง/ดิน 39 สาย
2) การไฟฟา
มีหนวยบริการผูใชไฟฟา สังกัดการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเกาะคา ดังนี้
- ไฟฟา 8 หมูบาน
- ไฟฟาสาธารณะ 424 จุด
3) การประปา
- ระบบประปาหมูบาน 8 หมูบาน 8 แหง
4) โทรศัพท
ในเขตตําบลนาแสง มีการสื่อสารที่สําคัญ ไดแก โทรศัพทบาน และโทรศัพทเคลื่อนที่

- การโทรคมนาคม
- มีสถานีโทรคมนาคม/สถานีทวนสัญญาณ 8 แหง
5) ระบบโลจิสติกส (Logistics) หรือการขนสง
- ไมมี
(6) ระบบเศรษฐกิจ
1) การเกษตร
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการเพาะปลูก ไดแก ขาว ลําไย สมโอ มะขาม
และพืชผักสวนครัวตาง ๆ การเลี้ยงสัตว ไดแก โค กระบือ สุกร เปด ไก โดยมีการเลี้ยงสัตวแบบธรรมชาติ และ
แบบฟารมปด
สวนการประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรม จะเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมแปร
รูปผลผลิต ไดแก โรงสีขาว โรงงานเฟอรนิเจอร โรงงานกระชายดํา โรงงานน้ําดื่ม
นอกจากนี้ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาแสง โดยเฉพาะบานหาดปูดาย ยังมีอาชีพหาของปา
ขาย เชน เห็ด หนอไม ไขมดแดง เปนตน
มีตลาดภายในชุมชนจํานวน 2 แหง ตั้งอยูบริเวณหมูที่ 2 และหมูที่ 3 การจัดการบริการตลาดสด
ในชุมชน
2) การประมง
ไมมีทําการประมง
3) การปศุสัตว
ประชากรมีการเลี้ยงไก สุกร โค กระบือ
4) การบริการ
มีบริการรับจายคาสาธารณูปโภค เชน รับจายคาไฟฟา เปนตน
5) การทองเที่ยว
มีแหลงทองเที่ยวทางโบราณสถาน ไดแก วัดนาแสง มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม และวัดนากิ๋ม
ใต มีโบสถไมสักแกะสลักที่งดงาม วัดแมไฮ มีหอระฆังที่ทําดวยไมสักทองทั้งหลัง
6) อุตสาหกรรม
บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท สามารถคอนสตรัคชั่น จํากัด (โรงงานผสมแอสฟลทติก)
บริษัท สหโคเจนกรีน จํากัด (ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด)
บริษัท เคมีตรอน จํากัด (สะสมเคมี)

7) การพาณิชยและกลุมอาชีพ
หนวยธุรกิจในเขต อบต.นาแสง
หมูที่ หมูที่ หมูที่ หมูที่ หมูที่ หมูที่ หมูที่ หมูที่
การพาณิชย
1
2
3
4
5
6
7
8
รานตัดเย็บเสื้อผา
1
เย็บถุงกระสอบ
1
อูซอมรถมอเตอรไซด
1
1
อูซอมรถยนต
1
รานวัสดุกอสราง
1
1
1
โรงงานกระชายดํา
1
รานจําหนายหินขัด
1
โรงสีขาว
1
1
รานคาขายของชํา
6
5
17
2
3
1
5
ปมน้ํามัน(หลอด)
3
3
1
รานกวยเตี๋ยว
2
3
2
2
1
รานกาแฟ
1
อาหารตามสั่ง/ คาราโอเกะ
2
1
1
1
น้ํามันหยอดเหรียญ
1
1
1
รานเสริมสวย
1
โรงงานน้ําดื่ม
1
1
โรงเหลา
1
1
สะสมซีเมนต
1
โรงพิมพ (นาแกวการพิมพ)
1
โรงงานทําเฟอรนิเจอร
1
รานขายเฟอรนิเจอร
1
ฟารมเลี้ยงหมู
4
1
5
2
1
ฟารมเลี้ยงไก
1
เสาสัญญาณโทรศัพท
4
4
สะสมทราย
1
ที่พัก
1
1
โรงชําแหละไก
1
โรงสะสมเคมี
1
โรงผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
1
โรงงานผสมแอสฟทลติก
1
โรงพักรถ/ลางรถ ซีพี
1
รวมทั้งสิ้น
24 11 42 10 14
3
11
0
(ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2564)

รวม
1
1
2
1
3
1
1
2
39
7
10
1
5
3
1
2
2
1
1
1
1
13
1
8
1
2
1
1
1
1
1
105

8) แรงงาน
ประชาชนในพื้นที่ตําบลนาแสง
(7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
1) การนับถือศาสนา
ประชาชนสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาแสง ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
โดยมีศาสนสถานในเขตตําบลนาแสง ดังนี้
- วัด จํานวน 8 แหง ไดแก
1. วัดหาดปูดาย
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 1
2. วัดแมไฮ
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 2
3. วัดนาแกวตะวันออก
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 3
4. วัดสุวรรณาราม
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 4
5. วัดมอนเจดียชัย
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 5
6. วัดนาแสง
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 6
7. วัดนากิ๋ม
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 7
8. วัดใหมเตาปูน
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 8
2) ประเพณีและงานประจําป
ตําบลนาแสง มีงานประเพณีท่ีสําคัญ ประกอบดวย งานประเพณีแหไมค้ําศรี, งานประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุ, ประเพณีลอยกระทง และประเพณีสงกรานต
3) ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญในตําบลนาแสง มีดังนี้
หมู 1 จักสาน ผาทอ
หมู 2 ตะกราพลาสติก
หมู 3 สุมไก ตีมีด กระชังใสปลา ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว หนังสติ๊ก แครไมไผ
หมู 4 จักสานตะกราไมไผ การรักษาแบภูมิปญญาชาวบาน
หมู 6 การทําไมกวาดทางมะพราว (นายทรง ราชจริต)
หมู 7 บายศรีใบตอง ดายผางประทีป
หมู 8 การรักษาแบบภูมิปญญาชาวบาน (นายจํารัส บุญประเสริฐ)
จักสานสุมไก (นายวินัย ตะโน)
จักสานตะกราไมไผ (นายอํานวย บุญประเสริฐ)
4) OTOP สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
บานหาดปูดาย หมูที่ 1 มีผลิตภัณฑจักสานไมไผ แหนม ยาดม ยาหมอง ผาทอ กระเปาผา
บานแมไฮ หมูที่ 2 มีผลิตภัณฑจักสานตะกราจากเสนพลาสติก (OTOP)
บานนาแกวตะวันออก หมูที่ 3 มีผลิตภัณฑที่ทําจากกะลา

(8) ทรัพยากรธรรมชาติ
1) น้ํา
น้ําที่ประชาชนในตําบลนาแสง ใชสําหรับการอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร มีดังนี้
1. แมน้ํา จํานวน 1 สาย คือ แมน้ําวัง
2. สระเก็บน้ําสาธารณประโยชน
3. หวย ประกอบดวย หวยแมไฮ หวยแมปด หวยแมตืม หวยคา
4. อางเก็บน้ํา ประกอบดวย อางเก็บน้ําแมไฮ อางเก็บน้ําหวยแมตืม อางเก็บน้ําหวยตองสู อางเก็บ
น้ําแมปด
2) ปาไม
ในเขตพื้นที่ตําบลนาแสง มีพื้นที่ปาไม จํานวน 83.00 ไร
3) ภูเขา
สวนใหญเปนพื้นที่ราบ
4) ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
มีทรัพยากรปาไมอุดมสมบูรณ มีแหลงน้ําผิวดินตามธรรมชาติ และแหลงน้ําที่สรางขึ้น ไดแก แมน้ํา
ลําหวย หนองน้ํา อางน้ํา สระน้ํา
(9) ขอมูลพื้นฐานดานการเกษตร
พืชเศรษฐกิจ
หมู จํานวน ขาว ขาวโพด มัน ยาง ปาลม ลําไย
ครัวเรือน
เลี้ยง สํา พารา น้ํามัน
เกษตรกร
สัตว ปะ
หลัง
1
154
795 307 446 0
0
2
2
72
285
0
18 28
0
8
3
150
659
38 263 0
92 373
4
60
329
2
0
6
0
4
5
86
454
0
3
0
2
4
6
30
122
0
0
0
1
4
7
59
229
0
0
0
0
0
8
20
81
0
0
0
0
0
รวม 631 2,954 347 730 34 95 395

สวนที่ 2

ไมผล
พื้นที่
ส ม มะมวง กลวย พืชผัก/
สมุนไพร การเกษตร
โอ
ทั้งหมด
0
8
0
2
0
1
0
0
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2
0
0
0
2

1,550
347
1,425
343
465
128
229
81
4,568

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1) ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนามหาภาค
1) แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
ความเปนมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดทํายุทธศาสตรชาติระยะ
20 ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยนํานโยบายรัฐบาล 11 ขอ
ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 11 ดานและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแหงชาติ 36
กิจกรรมมาใชเปนกรอบในการจัดทําและใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบการดําเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาลและกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 ตอไป
พรอมนี้มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวไดเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติซึ่งมี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนประธานมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนรองประธานกรรมการทําหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปที่
ตองเชื่อมโยงกับกรอบการปฏิรูปทั้ง 11 ดานตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อจัดทําราง
ยุทธศาสตรชาติและกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ป
วิ สั ย ทั ศ น ประเทศมี ความมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบ
ตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยาง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความ เปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ
ประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปน
ภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา
1. ความมั่นคง
1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกใน
ทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง
1.2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ที่เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหาร
ประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน
มีความเขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน
1.4) ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่งคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน
1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ํา

2. ความมั่งคั่ง
2.1) ประเทศไทยมีการขยายตั วของเศรษฐกิจ อยางต อเนื่ อง ยกระดับ เป นประเทศในกลุ ม
ประเทศรายไดสูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียม
กันมากขึ้น
2.2) เศรษฐกิ จ มี ความสามารถในการแขงขั น สูง สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง
2.3) ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทาง
ปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไมสรางมลภาวะตอ
สิง่ แวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน
3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคมมีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
3.3 มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
3.4 ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรชาติประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุ ซึ่ง
ผลประโยชนแหงชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสราง
ความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคงเสมอภาค และเปนธรรมประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ
กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีกรอบแนวทางที่สําคัญดังนี้
(1.1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(1.2) การปฏิรปู กลไกการบริหารประเทศ
(1.3) การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
(1.4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(1.5) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ
(1.6) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและกองทัพ

(1.7) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และการปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลรวมทั้งเสริ มสร างความมั่ นคงทางอาหาร
พลังงานและน้ํา
(1.8) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2.ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีกรอบแนวทางที่สําคัญดังนี้
(2.1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น
สงเสริมการค าและการลงทุน ทั้งภาครั ฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสูความเปน ชาติการคา เพื่อเปน
ศูนยกลางการคาและไดประโยชนจาก หวงโซมูลคาในภูมิภาคเพิ่มขึ้น
(2.2) การพั ฒ นาภาคการผลิ ต และบริ ก ารภาคเกษตร ได แ ก เสริ ม สร า งฐาน การผลิ ต
การเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร พัฒนาสินคาเกษตรและ
อาหารที่มีศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็งภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ ไดแก พัฒนาอุตสาหกรรมสงออกที่มีศักยภาพสูง สรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการไทยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เปนตน และภาคบริการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑการทองเที่ยว
ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพและสงเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
(2.3) พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ไดแก พัฒนาทักษะและองคความรูของ
ผูป ระกอบการไทยพัฒ นา และยกระดั บ ผลิตภาพแรงงาน เพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) ไทยใหกาวไกลสูสากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(2.4) การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษและเมื อ ง โดยพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญของประเทศ และ
พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและบริการ ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ
(2.5) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานในดา นการขนสง ความมั่น คงและพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(2.6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศ
ในอนุภูมิภาคและนานาประเทศ สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ สงเสริมความรวมมือ
กับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานพลังงาน อาหารสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการภัย
พิบัติสงเสริมบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการเชื่อมโยงและสรางความสมดุลของความสัมพันธของ
ประเทศไทยกั บกลุมอํ านาจทางเศรษฐกิจต างๆ เพิ่มบทบาทและการมี สวนรว มของไทยในองคการระหวาง
ประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปดการคาเสรีและสรางองคความรู
ดานการตางประเทศตอสวนตางๆและสาธารณชนไทย
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน มีกรอบแนวทางที่สําคัญดังนี้
(3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย
พัฒนาเริ่มตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต
(3.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3.3) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี

(3.4) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม มีกรอบแนวทางที่
สําคัญดังนี้
(4.1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(4.2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(4.3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4.4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง
ของชุมชน
(4.5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีกรอบแนวทางที่
สําคัญดังนี้
(5.1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(5.2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(5.3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ
(5.4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5.5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(5.6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
ดังนี้

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีกรอบแนวทางที่สําคัญ
(6.1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
(6.2) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(6.3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(6.4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
(6.5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ
(6.6) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(6.7) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมคี วามชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม
และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนวยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหนาที่เสนอความเห็นทางกฎหมายใหมีศักยภาพ

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
หลักการพัฒนาประเทศที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ที่ตอเนื่องจาก 2 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 911 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม
การจั ดทํ า แผนพั ฒ นาขององค การบริห ารสว นตําบลนาแสง มีความสัมพัน ธและสอดคลองกับ แผน

ยุ ท ธศาสตร พั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาจะต อ งสอดคล อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ดังนี้
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปและอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้
1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ของประเทศไทยยังมีปญหาในดานคุณภาพคนในแตละ
ชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับ
ตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
ซึ่งสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองให
ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ
เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้นรวมทั้งสถาบันทางสังคมมี
ความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย (1)
ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค อาทิ
สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ
วินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมี
คุณคา อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมี
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนที่เหมาะสม
ปรับปรุง
แหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต (4) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาค
สวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพอาทิ
สงเสริมใหมีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย
ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑที่สงผลเสียตอสุขภาพ (5) เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสราง
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันใหมีกฎหมายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว และ (7) ผลักดัน
ใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิ กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง
และสงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคนเขาถึงได
2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การพัฒนาในชวงที่ผานมาทําให
สังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมในสังคมไทยมีความ
คืบหนาชา ทั้งเรื่องความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐ
รวมทั้งขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุมผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพื้นที่
หางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงจําเปนตองมุงลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน แกไขปญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคม
ของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและ
ไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้นแนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) การเพิ่มโอกาส
ใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุดสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ
อาทิ ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
โดยใหการดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา ให
ทุนการศึกษาตอระดับสูง (2) การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี

คุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพื้นที่
ผานการพัฒนาระบบสงตอผูปวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ(3)
เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลัก13
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือน การปรับ
องคกรการเงินของชุมชนใหทําหนาที่เปนสถาบันการเงินในระดับหมูบาน/ตําบลที่ทําหนาที่ทั้งการใหกูยืมและการ
ออม และจัดตั้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเปนแม
ขาย
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ํา
กว า ศั ก ยภาพอย า งต อ เนื่ อ งเป น เวลาหลายป ทั้ ง จากผลกระทบของเศรษฐกิ จ โลกซบเซาและข อ จํ า กั ด
ภายในประเทศเองที่เปนอุปสรรคตอการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตั ว ช า การพั ฒ นา 5 ป ต อ จากนี้ ไ ป จึ ง เน น ให เ ศรษฐกิ จ เติ บ โตได ต ามศั ก ยภาพและมี
เสถียรภาพภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิต
ภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความ
รวมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ สู ง ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง เน น ให เ ศรษฐกิ จ รายสาขามี ก ารเติ บ โตอย า งเข ม แข็ ง ภาค
การเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การ
ท อ งเที่ ย วสามารถทํ า รายได แ ละแข ง ขั น ได ม ากขึ้ น วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มมี บ ทบาทต อระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย (1) การ
บริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ทั้งในดานการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรร
งบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และดานการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และ (2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนนการสราง
ความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน เพื่อยกระดับ
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน ตอยอด
ความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจ จุบันเพื่อยกระดั บไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง วาง
อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขั นในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสงเสริมการคาที่เปนธรรมและอํานวยความสะดวกดานการคาการ
ลงทุน
4. ยุ ท ธศาสตร ก ารเติ บ โตที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ป จ จุ บั น สภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังเปนจุดออนสําคัญตอการรักษาฐานการผลิตและการใหบริการ รวมทั้ง
การดํารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ปาไม ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ําในอนาคต ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่ม
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
มีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวี
ความเขมขน ซึ่งจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนการ
รักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสรางความมั่นคงดานน้ํา และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมี
ประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบ

นิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสีย
ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ที่ เ กิ ด จากสาธารณภั ย แนวทางการพั ฒ นาสํ า คั ญ ประกอบด ว ย (1) การรั ก ษาฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม (2) เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (3) การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม
(4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพื่อลดความ
เสี่ ย งด า นภั ย พิ บั ติ (7) การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและกลไกแก ไ ขป ญ หาความขั ด แย ง ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ (8) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน กระแส
โลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบตอความมั่นคงและเสถียรภาพ
ของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศ
มหาอํานาจในภูมิภาคตางๆ ของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย และภัยคุกคามภายในประเทศ
ไดแก ความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสรางสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต
และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอรดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงเนนในเรื่องการ
ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท ประชาชนมี
ส ว นร ว มป อ งกั น แก ไขป ญ หาความมั่ น คง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรั พ ย สิ น
มี โ อกาสในการศึ ก ษาและการประกอบอาชี พ ที่ ส ร า งรายได เ พิ่ ม ขึ้ น ประเทศไทยมี
ความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงกับนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคู
ไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคาม
อื่ น ๆ และแผนงานด า นความมั่ น คงมี ก ารบู ร ณาการสอดคล อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน
เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกัน
ประเทศเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ (3) การสงเสริมความ
ร ว มมื อกั บ ต า งประเทศด า นความมั่ น คง เพื่อ บูร ณาการความรว มมือกั บ มิ ตรประเทศเพื่อ ผลประโยชน ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการปองกันภัยคุกคามขามชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล
เพื่อคงไวซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา
เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน
6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ
มาอยางตอเนื่อง ทั้งการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถิ่นขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไมสามารถ
อํานวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยการพัฒนา
ระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุงเนนในเรื่องการลด
สัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับที่ดีขึ้น และการลดจํานวนการดําเนินคดีกับผู

มิไดกระทําความผิดแนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาทภารกิจ
และคุ ณภาพบุคลากรภาครัฐ ให มีความโปรงใส ทัน สมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา (2)
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อใหการ
จั ด สรรและการใช จ า ยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (3) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและยกระดั บ การให บ ริ ก ารสาธารณะให ไ ด
มาตรฐานสากล เพื่อใหประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอํานวยความสะดวก
ตรงตามความต องการ (4) เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการบริห ารจัดการใหแก องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น เพื่อให
ประชาชนไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความ
ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ที่ผานมาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิ สติกส ของประเทศประสบปญหาดานความตอเนื่องในการดําเนินการ และปญหาเชิงปริมาณ
คุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ทําใหมีขอจํากัดในการสนับสนุน
การพั ฒนาประเทศใหมีประสิทธิภ าพการพัฒ นาในระยะตอไปจึงมุ งเนน ในเรื่องการลดความเข มของการใช
พลังงานและลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางรางและทางน้ํา เพิ่มปริมาณการเดินทาง
ดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภู มิภ าค การเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและการ
อํานวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดานพลังงานเพื่อเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใช
พลังงานขั้นสุดทาย และลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนา
ดานสาธารณูปการ (น้ําประปา) แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
ขนสงอาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายถนน
พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ และพัฒนาระบบขนสงทางน้ํา (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง อาทิ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา
ขนสง (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทานใหไดมาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการคา (4) พัฒนา
ดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ในการสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ทางธุ ร กิ จ และ (6) พั ฒ นาระบบน้ํ า ประปา อาทิ พั ฒ นาระบบน้ํ า ประปาให
ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในช ว งระยะเวลาที่ ผ า นมา อาศั ย การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพจากป จ จั ย ความได เ ปรี ย บด า นแรงงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และการนําเขาเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการสะสมองคความรูเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ทําใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซึ่งมีมูลคาเพิ่มสูงตกอยูกับประเทศผูเปน
เจาของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสูสังคมนวัตกรรม
ไดการพัฒนาจึงเนนในเรื่องการเพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่ม
ความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนแนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) เรงสงเสริม
การลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนา

กลุมเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเอง และกลุมเทคโนโลยีที่นําสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด
ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (2) พัฒ นาผู ประกอบการใหเ ป นผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริมผูป ระกอบการใหมี
บทบาทหลักดานนวัต กรรมเทคโนโลยีและรว มกํ าหนดทิศทางการพัฒ นานวัตกรรม สงเสริมการสรางสรรค
นวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการ
ธุรกิจของไทย และ (3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดาน
บุคลากรวิจัย อาทิ การเรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความ
ตองการโดยเฉพาะในสาขาSTEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย
ตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนใน
ระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขต
เมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมือง
นาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาใน
กรุงเทพฯและภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเปนโอกาสใน
การเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบานอีก
ดวยดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดที่เปนธรรม
มากขึ้น การเพิ่มจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคมพื้นที่ฐานเศรษฐกิจ
หลั กมี ร ะบบการผลิ ตที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพสู งและเปน มิตรตอสิ่งแวดลอม และการเพิ่มมูล คาการลงทุน ในพื้น ที่
เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนแนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิ จ ให กระจายตั ว อย า งทั่ ว ถึ ง พั ฒ นาภาคเหนือใหเ ปน ฐานเศรษฐกิ จ สรางสรรคมูล คาสูง พั ฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจชั้น
นํา พัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอมเมือง
ศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวน
รวมของสวนกลาง สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองและ
(3) การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ อาทิ พั ฒ นาฟ น ฟู พื้ น ที่ บ ริ เ วณชายฝ ง ทะเลตะวั น ออกให เ ป น ฐานการผลิ ต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
และเกิดผลที่เปนรูปธรรม
10. ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
ของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปดเสรีและเปดโอกาส โดยมุงเนนการพัฒนาและขยาย
ความรวมมือทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ และเปนการขับเคลื่อนตอเนื่องจาก
การดําเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยกําหนดเปนแนวทางการดําเนินนโยบายการคาและการลงทุน
ที่เสรี เปดกวาง และเปนธรรม ดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทย
ไปลงทุนในตางประเทศ และสงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้ง
ประเทศนอกภูมิภาคดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการมีเครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมี
การพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และ

เอเชียใต และประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับแนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย
(1) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมสําหรับสินคาและบริการ
ของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกสและโทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุ
ภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS,
ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิ
สติกส (3) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเดนใน
ภูมิภาค(4) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย (5) เปดประตูการคาและพัฒนาความ
รวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตรทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอ
ภาคกัน (6) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (7) เขารวม
เปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทที่สรางสรรค (8) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและ
นานาชาติในการสรางความมั่นคงในทุกดานที่เกี่ยวกับเรื่องความอยูดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการภารกิจ
ดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ และ (10) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศ
ที่สําคัญ
2564)

3) แผนพัฒนาภาคเหนือ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ สามารถ สรางมูลคาเพิ่ม
อยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางทั่วถึง รวมทั้งตอยอดการผลิตสินคาและบริการที่มีศักยภาพสูงดวยภูมิ
ปญญาและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC
และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มสูง
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล ผูสูงอายุอยางมี
สวนรวมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ
ยุทธศาสตร ที่ 5 อนุรักษและฟน ฟูปาตนน้ําใหคงความสมบูรณ จัดระบบบริหารจัดการน้ําอยาง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรใหทั่วถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันอยาง ยั่งยืน
4) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน)
วิสัยทัศนกลุมจังหวัด
“ศูนยกลางการทองเที่ยว การคา การลงทุน สูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สังคมนาอยูทุกถิ่นที่”
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการฟนฟูและอนุรักษแบบองครวม เพื่อสรางสรรคบรรยากาศที่สวยงาม มีเสนห
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการใหโดดเดนและมีคุณคา มุงเนนผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพ หัตถสรางสรรค ศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการพัฒนาการคาการลงทุน มุงเนนอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการ
ทองเที่ยวและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

5) แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง
วิสัยทัศนจังหวัดลําปาง (Vision)
“ลําปางเมืองนาอยู นครแหงความสุข”
นิยาม : จังหวัดลําปางมุงไปสูการเปนเมืองนาอยูดวยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
โดยครอบคลุมทั้งดานการทองเที่ยว การคา การบริการ และการเกษตร และเปนนครแหงความสุขดวยคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทุกกลุมทุกชวงวัย ภายใตการจัดระบบสวัสดิการทางสังคมถวนหนา การเปนสังคมแหง
การเรียนรู ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและสภาพแวดลอมที่ดีโดยยึด
แนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมายระยะแรกของการพัฒนาที่เนน
การพัฒนาภายใตแนวคิด “ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจสรางสรรค” และระยะที่สอง พัฒนาไปสู เมือง
วัฒนธรรมที่มีความทันสมัย พัฒนาบนฐานของทุนทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น เพื่อศักยภาพและ
ขีดความสามารถสูการแขงขันในตลาดโลก Local to Global
พันธกิจ

1. สนับสนุนอํานวยความสะดวกและเสริมสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด
ใหสามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมและวิสาหกิจ
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันไดในตลาดการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก
3. สงเสริมและพัฒนาชองทางจัดจําหนายผลิตภัณฑและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมและ
วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. สงเสริมให มีการผลิ ตและจํ าหนายสินค าเกษตรและเกษตรแปรรูป คุณภาพสากลสร างมูลคาเพิ่ม
สอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
5. กํ า หนดนโยบายจั ดทํา แผนงานเตรียมความพรอมดานโครงสรางทางกายภาพบุคลากรและการ
บริหารจัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดใหเปนศูนยกระจายสินคาที่ไดมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันรักวัฒนธรรมทองถิ่น
และถิ่นกําเนิดตามวิถีลําปางโดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. เสริ มสร า งพั ฒ นาขี ดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพยสิน และความมั่น คงของคนในจังหวัด
สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนและชุมชนในการสรางความเขมแข็งมั่นคงตลอดจนการเฝาระวังและ
ปองกันภัยในชุมชน
8. สนั บสนุน สงเสริ มใหทุกภาคสวนในสว นสั งคมมีการดําเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให
โปรงใสและเปนธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงครวม
1. เพื่อสร างความเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิจ โดยเนนสงเสริมการทองเที่ย ว การคาการลงทุน และ
การเกษตร ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนตามศักยภาพของพื้นที่และแกไขปญหาความยากจนดวย
การเสริมสรางอาชีพสนองตอบตอความตองการของตลาด
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําปางทุกกลุมทุกชวงวัย ในดานการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคม อยางทั่วถึงและเปนธรรม

3. เพื่อเสริมสรางจังหวัดลําปางใหเปนสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยูรวมกันอยางสันติ ภายใตกลไกเชื่อม
ประสานความสัมพันธปรองดองที่มีประสิทธิภาพ
4. เพื่ อสรา งฐานทรั พยากรธรรมชาติใหอุดมสมบูร ณ สูวิถีการดํารงชีวิตที่ยั่งยืน ของประชาชนและ
คุณภาพที่ดีของสิ่งแวดลอม
ประเด็นการพัฒนาและตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัดลําปาง
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
เปาประสงค: การพัฒนาสินคาและการบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวครบวงจรบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคที่มีความโดดเดนและมีคุณภาพสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลและการบริหารจัดการทองเที่ยว
2. สงเสริมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและบุคลากรการทองเที่ยว
3. อนุรักษ พัฒนา พื้นฟูแหลงน้ําทองเที่ยว ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให
รองรับการทองเที่ยว
4. สงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน
5. การพัฒนาและบริการใหไดมาตรฐานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
6. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
7. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหเปนที่รูจักแพรหลายทั้งในและตางประเทศ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
1. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น รอยละ 10 ตอป
2. รายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รอยละ 10 ตอป
ประเด็นที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียและแปรรูปเกษตร
เปาประสงค: เปนแหลงผลิตและจําหนายผลิตภัณฑการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย เกษตร
อุตสาหกรรม และเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเดนของภาคเหนือและของประเทศ
กลยุทธ
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนโดยมุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา
การปฏิรูปที่ดิน และการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. พัฒนาเกษตร สถาบันเกษตร เครือขายผูผลิตและชุมชน ใหเขมแข็ง มีความสามารถในการเขาถึง
แหลงทุนและสามารถหาปจจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีความโดดเดนได
มาตรฐาน
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรปลอดภัยเกษตร
อินทรีย และเกษตรอุตสาหกรรม โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับมาใช ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปการผลิต ทางการเกษตรใหมีความหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของตลาด
4. สงเสริมการตลาดและจัดตั้งศูนยกระจายสินคาที่ไดมาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ ของสินคาเกษตร ผลิตภัณฑสินคาเกษตรที่ไดรับรองมาตรฐาน
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

1. อัตราเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด รอยละ 3 ตอป
2. รอยละของจํานวนแปลง/ฟารม (พืชอาหาร ขาว ปศุสัตว และประมง) และผลิตภัณฑสินคาเกษตรที่
ไดรับรองมาตรฐาน เชน GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย/PGS/GMP เปนตน เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป
3. จํานวนชนิดสินคาและผลิตภัณฑเกษตรที่มีความโดดเดน ไมนอยกวา 2 ชนิดสินคา
ประเด็นที่ 3 สินคาอัตลักษณอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑชุมชน จากฐานทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรม
เปาประสงค: เปนแหลงผลิตสินคาอัตลักษณอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑชุมชน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรค จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเปนจุดเชื่อมโยง โลจิสติกสของภาคเหนือ ที่สามารถ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
กลยุทธ
1. เสริมสรางพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสรางพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนสงและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ เพื่อปจจัยตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในด า นการประกอบธุ ร กิ จ ด า นการพั ฒ นา
กระบวนการผลิตการบริหารจัดการ การตลาดและการสงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
3. สงเสริมและพัฒนาผูผลิตดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดเพิ่มประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรค
4. เสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสงเสริม
สนับสนุนการรวมกลุมและพัฒนาเครือขายผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชน บนฐานรากของความรูสมัยใหม
และภูมิปญญาทองถิ่น
5. ส ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ แ ละการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห เ ป น ที่ รู จั ก แพร ห ลายทั้ ง ระดั บ ในและ
ตางประเทศ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
1. รอยละการเพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายสินคาอัตลักษณอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ
ชุมชนที่สําคัญ เพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป
2. รอยละของผูประกอบที่ยื่นคําขอที่ผานการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ (มผช.) ไมนอยกวา รอยละ 80
ตอป
3. รอยละความพึงพอใจของผูประกอบการในพื้นที่ตอการพัฒนาโลจิสติกสไมนอยกวารอยละ 80 ตอป
ประเด็นที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค: ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถเขาถึงบริการขั้นพื้นฐานของ
ภาครัฐมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินมีการบริหารจัดการสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงอนุรักษ
ฟนฟู และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ภายใตสิ่งแวดลอมที่ดี
กลยุทธ
1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ
2. เสริมสรางและยกระดับความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพื่อสรางภูมิคุมกัน

ใหสามารถดํารงชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. บูรณาการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบการเฝาตรวจ
4. เสริมสรางศักยภาพดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคสวนใหมีความพรอมในการ
บริหารจัดการสาธารณภัย
5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหครอบคลุมทุกพื้นที่
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1.ประชาชนเขาถึงบริการขั้นพื้นฐาน รอยละ 60
2. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกันและทักษะชีวิตใหมีความเขมแข็งรอยละ 70
3. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของผูประสบสาธารณภัยลดลง รอยละ 20 (ลดลงจากป 2562)
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู จํานวนไมนอยกวา 1,000 ไร ตอป
5. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ลดลง 5,000 ตัน ตอป
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปางเปนองคกรแหงความสุข”
องคกรแหงความสุข หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่มีบุคลากรมีความรู
ความสามารถ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยใชหลักกฎหมายหลักธรรมาภิ
บาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีสวนรวมของประชาชน หลักบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐ
เอกชน การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานที่ควบคูไปกับการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย/ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อกอใหเกิดประโยชนสาธารณะอยางทั่วถึง ภายใตความ
เปนกลาง ความเสมอภาค เปนธรรมและเปนสังคมแหงความสุข
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวยกลยุทธ ดังนี้
1.1 การกอสราง/การปรับปรุง/การบํารุงรักษาถนน สะพาน และการบํารุงสายทางอื่น
1.2 การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
1.3 การไฟฟาสาธารณะ
1.4 การวางผังเมือง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยกลยุทธ ดังนี้
2.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.2 อนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวังและการปองกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม ประกอบดวยกลยุทธ ดังนี้
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส
3.2 การศึกษา
3.3 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.4 การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

3.5 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบดวยกลยุทธ ดังนี้
4.1 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
4.5 การสงเสริมการการตลาดและการใชสินคาทิ้งถิ่น
4.6 การสงเสริมการทองเที่ยว
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและพัฒนาองคกร ประกอบดวยกลยุทธ ดังนี้
5.1 การพัฒนาบุคลากร
5.2 การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
5.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาแสง
1) วิสัยทัศน
“พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รักษาประเพณี ชีวีมีสุข”
2) ยุทธศาสตร
1) ดานโครงสรางพื้นฐาน
2) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3) ดานการพัฒนาสังคม
4) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
5) ดานการบริหาร และพัฒนาองคกร
3) เปาประสงค
1) ประชาชนมีระบบโครงสรางพื้นฐานที่เปนมาตรฐาน
2) ตําบลนาแสงมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4) ประชาชนมีอาชีพและรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีพ
5) อบต.นาแสง เปนองคกรแหงการเรียนรู
4) ตัวชี้วัด
1) รอยละการกอสรางเปนไปตามแบบแปลน/รูปแบบรายการ
2) รอยละสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3) รอยละพื้นที่ที่ไฟฟาสาธารณะครอบคลุม
4) รอยละของประชาชนที่มีจิตสํานึกและมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5) รอยละของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไดมาตรฐาน
6) รอยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาสที่ไดรับการ
พัฒนา
7) รอยละของจํานวนประชาชนตําบลนาแสงที่ไดรับการศึกษา
8) รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น
9) รอยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี
10) จํานวนชุมชนที่มีความเขมแข็ง
11) รอยละของการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยได
12) รอยละของครัวเรือนยากจน
13) รอยละของสินคาทองถิ่นไดกระจายภายในทองถิ่น
14) จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการสงเสริม
15) รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
16) รอยละเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
5) คาเปาหมาย
1) รอยละระบบโครงสรางพื้นฐานที่เปนมาตรฐานเพิ่มขึ้น
2) รอยละของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่ดี
3) รอยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4) รอยละของประชาชนที่มีอาชีพและรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีพ
5) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
6) รอยละเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงานที่เอื้อตอองคกรแหงการเรียนรู
6) กลยุทธ
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวยกลยุทธ
1.1) ดานการกอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษา ถนน รางระบายน้ํา ทอ และสะพาน
1.2) ดานการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหลงน้ํา
การเกษตร
1.3) ดานการไฟฟาสาธารณะ
1.4) ดานการติดตั้ง ปรับปรุง ซอมแซม สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ปาย
บอกทาง
2. ยุทธศาสตรที่ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยกลยุทธ
2.1) ดานการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.2) ดานการอนุรักษ ฟนฟู เฝาระวัง และการปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม ประกอบดวยกลยุทธ
3.1) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสงู อายุผูพิการ ผูปวยเอดส
และผูดอยโอกาส
3.2) ดานการศึกษา
3.3) ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.4) ดานการปองกันรักษาและสงเสริมอนามัยของประชาชน
3.5) ดานการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
3.6) ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบดวยกลยุทธ
4.1) ดานการสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
4.2) ดานการสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถิ่น
4.3) ดานการสงเสริมการทองเที่ยว
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร และพัฒนาองคกร ประกอบดวยกลยุทธ
5.1) ดานการพัฒนาบุคลากร และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามหลักการ
บริหารบานเมืองที่ดี
5.2) ดานการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
7) จุดยืนทางยุทธศาสตร
1) ประชาชนไดรับการพัฒนาและตอบสนองปญหาดานโครงสรางพื้นฐานไดอยางทันทวงที
2) ประชาชนตองไดรับบริการงานดานโครงสรางพื้นฐานอยางครอบคลุม ทั่วถึง และได
มาตรฐาน
3) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางความสุขทั้งกายและใจ ใหเกิดขึ้นในพื้นที่ตําบลนาแสง
4) พัฒนา และสงเสริมใหหมูบานชุมชนเกิดความเขมแข็งตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
5) พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6) สงเสริมอาชีพใหแกประชาชนโดยใชทุนของชุมชน และภูมปิ ญญาทองถิ่น
7) เพิ่มศักยภาพและความสามารถของบุคลากรใหสามารถบริการสาธารณะแกประชาชนได
ครอบคลุมและทั่วถึง
8) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององคกร
8) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม
ประเทศชาติจะไดรับการพัฒนาโดยรวมกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนในชาติ การพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองมี
ความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น อําเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
และมีความตอเนื่องเชื่อมโยงกัน ไมเปนการดําเนินการที่ตางคนตางคิด ตางทํา แตอยางไรก็ดีทางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยอมมีความอิสระในการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณแตควรคํานึงถึงบริบท และทิศทางการ
พัฒนาของคนทั้งชาติเปนสําคัญดวย การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาแสง ที่มี
ความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับอําเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ จะตองอาศัยขอมูลในการวิเคราะหและ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในสองระดับคือ ระดับที่ 1 ขอมูลจากบนลงลาง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยง
ตั้งแตยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
1 ยุทธศาสตรจังหวัดลําปาง กรอบยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง นโยบายของ
ทางผูว าราชการจังหวัดลําปาง นโยบายนายอําเภอเกาะคา นโยบายผูบริหารทองถิ่น และอื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ระดับที่ 2 ขอมูลจากลางขึ้นบน (bottom up) โดยมีการเก็บขอมูลจากแผนหมูบาน/ชุมชน ปญหาความ
ตองการของประชาชนในการประชาคมท องถิ่น ระดับ หมูบาน ระดับตําบล ความเห็นจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอมูลพื้นฐานตางๆ เปนตน ความเชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ
ภูมิภาค จังหวัด และทองถิ่น คือการมุงสรางสังคมแหงความสุข เกิดความมั่นคง ยั่งยืน สมดุล ดวยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

(3) การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคาม หรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอม
ภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนาแสง รวมทั้งการวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน ขององคการบริหารสวนตําบลนาแสง อันเปนสภาวะภายในทองถิ่น ซึ่งเปนการประเมินสถานภาพ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาแสงในปจจุบัน โดยใชเทคนิค SWOT analysis ในการวิเคราะห ดังนี้
ผลการวิเคราะห ศักยภาพ SWOT ANALYSIS TECHNIC ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ขององคการบริหารสวนตําบลนาแสง ดวยเทคนิค
SWOT ANALYSIS
1) การวิเคราะห (Swot ) ดานโครงสรางพื้นฐาน
วิเคราะหปจจัยภายใน (Internal AnaIysis)
จุดแข็ง (Strength = S)
จุดออน (Weakness =W)
1.ผูบริหารมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาดานโครงสราง 1.พื้นที่ตําบลนาแสงคอนขางกวาง การบริการดาน
พื้นฐาน
โครงสรางพื้นฐานไมทั่วถึง
2. ทําเลที่ตั้งภูมิศาสตรเหมาะสม สามารถเชื่อมโยง
2.งบประมาณของ อบต.นาแสงมีไมเพียงพอตอการ
การขนสงระหวางอําเภอเกาะคา/ อําเภอเสริมงาม/
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานไดทั่วถึงในระยะเวลาอันสั้น
อําเภอเมือง และระหวางจังหวัดลําปาง
3. มีบุคลากรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไมเพียงพอ

วิเคราะหปจจัยภายนอก (External AnaIysis)
โอกาส (Opportunity = O)
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T)
1. ไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกในการ 1. ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อบจ.ลําปาง กรม 2. สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ ทางภาครัฐทํา
ชลประทาน และ กรมสงเสริมกรปกครองทองถิ่น เปน ใหงบประมาณอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลง
3. การบริหารงานของทองถิ่นมีความเสี่ยงเนื่องจาก
ตน
การตี ค วามของตั ว บทกฎหมายของท อ งถิ่ น และ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินบางครั้งมักจะสวนทางกัน
2) การวิเคราะห (Swot ) ดานสิ่งแวดลอม
วิเคราะหปจจัยภายใน (Internal AnaIysis)
จุดแข็ง (Strength = S)
จุดออน (Weakness =W)
1. ตําบลนาแสงมีทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ุดมสมบูรณ 1. พื้นที่สวนใหญเปนเชิงเขา
2. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานที่ 2. แหลงทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและโบราณสถาน
เกาแกในพื้นที่
ไมไดรับการพัฒนาและอนุรักษอยางถูกตอง

วิเคราะหปจจัยภายนอก (External AnaIysis)
โอกาส (Opportunity = O)
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T)
1. นโยบายภาครัฐมุงเนนดานการจัดการสิ่งแวดลอม 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเริ่มขาดแคลน
ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน
ดวยภัยธรรมชาติ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่เนนการทองเที่ยว 2. ปญหาหมอกควันไฟ และการลักลอบเผาในที่
เปนโอกาสในการพัฒนาทองถิ่น
สาธารณะ
3) การวิเคราะห Swot ดานสังคม
วิเคราะหปจจัยภายใน (Internal AnaIysis)
จุดแข็ง (Strength = S)
จุดออน (Weakness =W)
1. เปนชุมชนที่เปนแบบชนบทดั้งเดิมมีความเปนเครือ 1.ขาดการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ญาติและมีความเอื้ออาทรตอกัน
ปญญาทองถิ่น
2. มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นลานนา 2.การยายถิ่นของวัยแรงงานทําใหในชุมชนมีวัยพึ่งพิง
ที่งดงาม
เปนจํานวนมาก
3. เปนพื้นที่ที่ไมเสี่ยงตอสาธารณภัย เชน โคลนถลม
น้ําทวมขังในเวลานาน
วิเคราะหปจจัยภายนอก (External AnaIysis)
โอกาส (Opportunity = O)
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T)
1. มีหนวยงานใหบริการดานสุขภาพในพื้นที่ เชน รพ. 1. สถานการณโรคระบาด เชน ไขเลือดออก
ไขหวัดสายพันธุใหม โรคไวรัสโคโรนา 2019
สต. และ อสม.
2. มีหนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยูใน
พื้นที่และที่ใกลเคียงใหการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
4) การวิเคราะห (Swot ) ดานเศรษฐกิจ
วิเคราะหปจจัยภายใน (Internal AnaIysis)
จุดแข็ง (Strength = S)
จุดออน (Weakness =W)
1. มีพื้นที่การเกษตรคอนขางมาก
1. แหลงน้ําเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ
2. กลุมอาชีพเกิดขึ้นในชุมชน เชน กลุมผลิตภัณฑจัก 2. ปญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน
สานไมไผ กลุมผลิตภัณฑที่ทําจากกะลา กลุมผลิตภัณฑ 3. การเกษตรขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และไมครบ
จักสานดวยเสนพลาสติก
วงจร
4. กลุมอาชีพขาดทักษะและฝมือ
3. มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทําใหเกิดการจาง
แรงงาน
5. วัยแรงงานออกไปทํางานนอกพื้นที่

วิเคราะหปจจัยภายนอก (External AnaIysis)
โอกาส (Opportunity = O)
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T)
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
1. มีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนดานอาชีพ เชน
2. ปญหาเรื่องโรคระบาดในพืช
สนง.การเกษตรอําเภอ ปศุสัตว สนง.พัฒนาชุมชน
3. สถานการณแขงขันทางเศรษฐกิจมีแนวโนมที่ทวี
อําเภอเกาะคา เปนตน
2. รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาความ ความรุนแรงขึ้น
ยากจนและเศรษฐกิจชุมชน/ครัวเรือน
4. การเคลื่อนยายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ ภาคการเกษตร
5. กระแสโลกาภิวัฒน
5) การวิเคราะห Swot ดานการบริหารและการพัฒนาองคกร
วิเคราะหปจจัยภายใน (Internal AnaIysis)
จุดแข็ง (Strength = S)
จุดออน (Weakness =W)
1. มีความเปนอิสระในการบริหารงบประมาณ การ 1. บุคลากรที่มีอยู ไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได และยังไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก ขาดบุคลากรที่มีความรู หรือเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
โดยเฉพาะดานเกษตร ดานสาธารณสุข
จํานวนหนึ่ง
2. การประสานงานระหวางสวนราชการทั้งในพื้นที่
2. มีโครงสรางและกระบวนการบริหารงานที่ไม
ตําบล อําเภอและจังหวัด ยังขาดประสิทธิภาพ
ซับซอนทําใหการบริหารงานงายและรวดเร็ว
3. เครื่องมือเครื่องใช อุปกรณตางๆ ยังไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน
วิเคราะหปจจัยภายนอก (External AnaIysis)
โอกาส (Opportunity = O)
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T)
1. มีสถาบันทางการศึกษาที่ใหบริการดานวิชาแก
1. มีภารกิจที่พรอมที่จะถายโอนหลายๆ อยางที่จะถาย
เจาหนาที่ในการปฏิบัติราชการฟรี เชน
โอนใหองคการปกครองสวนทองถิ่นในปริมาณมากแต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ภารกิจนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีงบประมาณ
และทรัพยากรบุคคลในการดําเนินการ
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
1) ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ประชาชนตองการเสนทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
1.2 ไฟฟาสองสวางยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด
1.3 แหลงน้ําในการเกษตรไมพอเพียงในชวงฤดูแลง
1.4 แหลงน้ําอุปโภค บริโภคยังไมพอเพียง และไมไดมาตรฐาน
2) ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 การกําจัดขยะยังไมถูกสุขลักษณะและขาดที่ทิ้งขยะของตําบลที่ไดมาตรฐาน
2.2 การเผาปาและพื้นที่การเกษตรของประชาชนทําใหเกิดปญหาไฟไหมและมลพิษ

2.3 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3) ดานสังคม ประกอบดวยดังนี้
3.1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และ ผูดอยโอกาส
3.1.1 ประชาชนไมใหความสําคัญกับการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพ
3.1.2 ประชาชนขาดการสงเสริมความรูดานสาธารณสุข
3.1.3 วัยแรงงานออกไปทํางานนอกพื้นที่ และสภาวะการทองไมพรอม ทําใหทิ้งบุตรไวกับปูยา
ตายายเปนผูดูแล
3.2 ดานการศึกษา
3.2.1 เด็กนักเรียนไมไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงกวาชั้นพื้นฐาน
3.2.2 เด็ก เยาวชน ขาดทักษะและการสงเสริมในดาน IT ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในอนาคต
3.3 ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.3.1 ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นขาดการฟนฟู
3.3.2 ถู ก ละเลยไม ใ ห ค วามสํ า คั ญ เช น ดนตรี พื้ น บ า น,สมุ น ไพรพื้ น บ า น,ข า วแคบ และ
หัตถกรรมตางๆ
3.4 ดานการปองกันรักษาและสงเสริมอนามัยของประชาชน
3.4.1 ชุมชนรอบขางยังมีการแพรระบาดของยาเสพติดอยู และมีอาณาเขตติดตอหลายอําเภอ
ทําใหมีโอกาสแพรระบาดเขามายังชุมชน ตําบล
3.4.2 เยาวชนและวัยรุนติดเกมส บุหรี่ เหลา ยาเสพติด และทองกอนวัยอันควร
3.5 ดานการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
3.5.1 ประชาชนไมคอยใหความสําคัญของการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
4) ดานเศรษฐกิจ
4.1 ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันดําเนินการดานเศรษฐกิจชุมชนในรูปของกลุมอาชีพอยางเขมแข็ง
4.2 ขาดแหลงเงินทุนในการทํากิจการและประกอบอาชีพ
4.3 ขาดความรูดานการตลาด
4.4 ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
5) ดานการบริหารและพัฒนาองคกร
5.1 ปริมาณงานมีมากแตบุคลากรมีไมเพียงพอ ทําใหการบริการลาชา
5.2 ขาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงาน
5.3 กฎหมาย ระเบียบ ที่กําหนดขึ้นบางขอไมเอื้ออํานวยให อบต.บริหารจัดการได มีความซับซอนใน
การทํางาน ทําใหงานลาชา

สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

ดานการ
เศรษฐกิจ
2

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริการ
ดานอนุรักษ
ชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม
และสิ่งแวดลอม
ดานบริการ
ชุมชนและ
สังคม
ดานการ
เศรษฐกิจ

3

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริหาร
ดานสังคม
ทัว่ ไป
ดานบริการ
ชุมชนและ
สังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

กองชาง

แผนงานเคหะและชุมชน

สํานักปลัด

แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

หนวยงาน
สนับสนุน

อบต.นาแสง

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริการ
ดานโครงสรางพื้นฐาน ชุมชนและ
สังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

ดานการ
แผนงานงบกลาง
ดําเนินงานอื่น

สํานักปลัด

อบต.นาแสง

1

แผนงาน

อบต.นาแสง / อบจ.
ลําปาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่
ยุทธศาสตร
ดาน

5

รวม

ดาน

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริการ
ดานเศรษฐกิจ
ชุมชนและ
สังคม
ดานการ
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริหาร
ดานการบริหารและ ทัว่ ไป
พัฒนาองคกร
ดานการ
บริหารชุมชน
และสังคม
ดานการ
เศรษฐกิจ
5 ยุทธศาสตร

4 ดาน

แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
แผนงานสรางความเขมแข็ง สํานักปลัด
ของชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

สํานักปลัด/
คลัง/ชาง

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
11 แผนงาน

หนวยงาน
สนับสนุน

อบต.นาแสง

4

ยุทธศาสตร

อบต.นาแสง

ที่

3 สํานัก/
กอง

สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
(๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครองสว น
ทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองส วนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทํ าแผนพัฒนา
ทองถิ่ นของตนเอง โดยในการจัดทํ าแผนพัฒนาขององคกรปกครองส วนท องถิ่น นั้น จะตองดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงตองมีการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด รวมกันจัดทํา ทบทวน หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สว นท องถิ่น ในเขตจั งหวัดไปใช เป นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ของตนเองไดตอไป และเพื่อให
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่นไดอยางแทจริง เปนเครื่องมือใน
การพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น
ดังนั้น องคกรปกครองสาวนทองถิ่น จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําไปสูการ
บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไทยแลนด
๔.๐ และในการจั ดทํ าแผนพัฒ นาทองถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะตองมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตรประกอบดวย
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน
๓.๕ กลยุทธ
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็น
การ
พิจารณา
๑. ขอมูล
สภาพ
ทั่วไปและ
ขอมูล
พื้นฐาน
ขององคกร
ปกครอง
สวน
ทองถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ
(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
การใชขอมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
๒๐
(๓)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๓)

ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

๓. ยุทธศาสตร
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ
ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช
ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน
(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุดแข็ง) WWeakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat
(อุปสรรค)
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
Thailand ๔.๐
สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
๒๐
(๕)

(๓)
(๓)
(๓)
(๓)
(๓)

๖๐
(๑๐)

(๑๐)

(๑๐)

ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน

๓.๕ กลยุทธ
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุทธศาสตรใน โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)

๑๐๐

(2) การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
การสรุปสถานการณการพิจารณา
๑๐
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา
๑๐
โครงการพัฒนา ประกอบดวย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(๕)
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(๕)
สังคมแหงชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
(๕)
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรับ
(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็น
คะแนน คะแนน
การ
รายละเอียดหลักเกณฑ
เต็ม
ที่ได
พิจารณา
๑. การสรุป เป นการวิเ คราะหกรอบการจัดทํายุ ทธศาสตรขององคกรปกครองส ว น ๑๐
สถานการณ ทองถิ่น (ใชการวิ เ คราะห SWOT Analysis/Demand (Demand
การพัฒนา Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นา อย า งน อ ยต อ งประกอบด ว ยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)
๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การ
๒. การ
๑๐
ประเมินผล วัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตามที่
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไร
การนํา
แผนพัฒนา จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม
ทองถิ่นสี่ป หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่
ไปปฏิบัติใน ไดกําหนดไว
เชิงปริมาณ ๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative)
๓. การ
๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา ๑๐
ประเมินผล เทคนิ ค ๆ มาใช เ พื่ อ วั ด ค า ภารกิ จ โครงการ กิ จ กรรม งานต า งๆ ที่
การนํา
ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
แผนพัฒนา เปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ
ทองถิ่นสี่ป ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร
ไปปฏิบัติใน สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล
เชิงคุณภาพ (Effectiveness) ผลการปฏิ บัติ ร าชการตามที่บ รรลุ วัต ถุป ระสงค และ
เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงาน ๑) วิ เ คราะห แผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตา งๆ มีความสอดคลองกั บ ๑๐
และ
ยุทธศาสตร ขององคกรปกครองสว นทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
ยุทธศาสตร จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาท อ งถิ่ น โดยใช SWOT Analysis/Demand
การพัฒนา (Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีพิ้นที่ติดตอกัน
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ

ประเด็น
การพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้

คะแน
นเต็ม
๖๐

คะแน
นที่ได

๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน
มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กําหนด
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
โครงการ
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เปาหมาย
สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
(ผลผลิตของ
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
โครงการ) มีความ
อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
งบประมาณได
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให
ถูกตอง
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความ โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถในการ
สอดคลองกับแผน
แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ
ยุทธศาสตร ๒๐ ป เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เปาหมาย
โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
(ผลผลิตของ
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง
โครงการ) มีความ
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย
สอดคลองกับ
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะ
และสังคมแหงชาติ ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓)
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ

ประเด็น
การพิจารณา
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(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได

๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
สอดคลอง
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตรจังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นเปน
ปจจุบัน
๕.๘ โครงการแกไข เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ปญหาความยากจน ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
หรือการเสริมสรางให โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ประเทศชาติมั่นคง ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
ความสอดคลองกับ จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
เปาหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
การราคาถูกตองตาม ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ
งบประมาณ

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕

ประเด็น
การพิจารณา
๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) (๕)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด ( measurable) ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใชบ อกประสิ ทธิ ภาพ (efficiency) ได เช น การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค ที่เกิด ที่สิ่งที่ไดรั บ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ)
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ (๕)
พั ฒ นาซึ่ ง สอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว การได ผ ลหรื อ ผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัต ถุประสงคควรคํานึงถึ ง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดํ า เนิ น งานตามโครงการ (๒) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔)
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปน จริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได
รวมคะแนน
๑๐๐

(3) สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น จากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาแสงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
มีการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน กอสรางรางระบายน้ํา กอสรางวางทอระบาย
น้ํา กอสรางติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีการดําเนินโครงการฝกอบรมคัดแยกขยะ โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน โครงการฝายชะลอน้ํา มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส การศึกษา การสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่น การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนการ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน มีการดําเนินโครงการตาง ๆ เชน โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอ/
โรคไมติดตอ หรือโรคอุบัติใหม โครงการฝกอบรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ โครงการประเพณีตาง ๆ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาเศรษฐกิจ
มีการจั ดโครงการออกร านงานสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช โดยการนําสิน คาทองถิ่น หรือ
ผลิตภัณฑ OTOP ไปจัดแสดงและจําหนายในงาน โครงการสงเสริมอาชีพโดยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและพัฒนาองคกร
มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.นาแสง
1.2 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
จากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องคการบริหารสวนตําบลนาแสงไดเนินการ
ตามหวงระยะเวลาป พ.ศ. 2561 – 2563 แผนงานที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ จํานวน 181 โครงการ ได
ดําเนินการ จํานวน 139 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากสถานการณโรคไวรัสโคโรนา
2019 (COVID 19) สงผลกระทบทําใหไมสามารถดําเนินโครงการตามแผนงานได
(4) ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
(๑) ผลกระทบนําไปสูอนาคต
(๑.๑) ปญหาสาธารณภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก ภัย
แลง วาตภัย น้ําทวม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน กอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสามารถดําเนินการไดทันทวงที
(๑.๒) ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว ที่สงผลอันตราย หรือคราตอ
ชีวิตประชาชน และสัตวตางๆ ในตําบล ซึ่งไดแก โรคไขหวัดใหญ ไขหวัดนก โรคมือ เทา ปาก ที่เกิดขึ้นกับ

เด็ ก ๆ โรคพิ ษสุ นัขบ า โรคไวรั ส โคโรนา 2019 แนวทางการแกไขปญ หา คือ ฝกอบรม ประชาสัมพัน ธ
รณรงคการปองกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การทําลาย การรักษา
(๑.๓) ปญหาประชาชนมีรายไดนอย การศึกษาต่ํา ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได
นอย มีหนี้สินเยอะ ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต คาครองชีพสูง แนวทางการแกไขปญหา ใหความรูเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน ผูมีรายไดนอย สงเสริม
ดานการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ
ใหกับเด็กนักเรียน จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพื่อมีรายได
(๑.๔) ป ญ หายาเสพติ ด ในตํ า บล ในพื้ น ที่ ยั ง ไม พ บวา มี ก ารค า ยาเสพติ ด แต พ บ
รายงานวามีผูติดยาเสพติด มีแนวทางการปองกัน โดยการรณรงคปองกัน การใหความรูกับประชาชนไดทราบ
ถึงโทษของยาเสพติด
(๑.๕) ป ญ หาการสั ญ จรไปมาของประชาชนในตํ า บล เนื่ อ งจาก ในตํ า บลด า น
โครงสรางพื้นฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปน
บอ เกิดปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข
จัดทําแผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
(๒) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ขอสังเกต จากการสํารวจขอมูล การลงพื้นที่ในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมี
ปญหาที่จะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้ ดานการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่พักผอนหยอนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ําประปา/แหลงน้ําเพื่ออุปโภค –
บริโภค ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถ
แกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวน
มาก ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได
(๒.๒) ขอเสนอแนะ จากขอสังเกตดังกลาว มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ
ดังนี้ ปญหาตางๆ ที่ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดย
ประชาคมทองถิ่น ซึ่งมีหลายภาคสวน ประกอบไปดวย คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําหมูบาน ตัวแทนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาชนทั่วไป
รวมกันพิ จารณาจัดลํ าดับ ความสํ าคัญ ของโครงการ และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่น ตอไป กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
(๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ได แก ไขป ญหาให กั บ ประชาชนได ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกดา น มีผ ลการประเมิน อยูในเกณฑที่ ดี
ประชาชนมีความพึงพอใจ แตก็ยังมีปญหาที่จะตองแกไขตอไป ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมที่ยังมีการเผาหญา
ตอขาวในชวงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว โค สุกร กระบือ ที่สงกลิ่นเหม็นรําคาญ
---------------------------------

