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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหาภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วิสัยทัศน์  ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบัน
หลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่าง
สันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ 
ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความ
มั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1) ความม่ันคง   
1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกใน

ทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมืนคงในทุกมิติ  ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์               
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน                
มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4) ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่งคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ า 
 

2) ความม่ังคั่ง 
2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ

รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น 

2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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3) ความยั่งยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

  3.4  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กรอบยุทธศาสตร์/แนวทาง ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
สรุปสาระของยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.   ด้านความม่ันคง  
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน  

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
กรอบแนวคิดและหลักการ   

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการ
แข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึง
จ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด
การปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
  เทศบาลต าบลนาครัว  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙)  ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้
แล้ว  โดยเทศบาลได้พิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  โดยมุ่งเน้นพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน  การรบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา โดยรายละเอียดของร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ.2560 – 2564) โดยมีหลักการส าคัญและยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ดังนี้  
  
 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปี ที่จะ
สามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

๑. ยึด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื ่องมาตั ้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ 
เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผลมีความพอประมาณและ มีระบบภูมิคุ้มกัน
และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบรูณ์สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพสร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดา
เนินชีวิตที ่ด ีมีความสุขและอยู ่ร ่วมกันอย่างสมานฉันท์ในขณะที ่ระบบเศรษฐกิจของประ เทศก็
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพและมีเสถียรภาพการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเป็น
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรักษาความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนวีถีชีวิตค่านิยมประเพณีและ
วัฒนธรรม 

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัยใฝ่รู ้มีความรู ้มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที ่ดี
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รับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรมพัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียม ความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพรวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯฉบบัที่๑๒วิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจนป์ระจ าชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์
ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาต ิได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐการ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานอาหารและน้ า
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจด้อยกว่า 

๔. ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี๒๕๗๙”ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มา
เป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมาโดยที่เป้าหมาย
และตัวชี้วัดในด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้เป้าหมายประเทศไทย
ในปี๒๕๗๙ซึ่งเป็นยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนาลักษณะ
ฐานการผลิตและบริการส าคัญของประเทศลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนาและกลุ่มเป้าหมาย
ในสังคมไทยโดยก าหนดไว้ ดังนี้  

“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั ่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา ที่ยั่งยืน
สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อยคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพลเมืองที่มีวินัยตื่นรู้และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตมีความรู้มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่
สมบูรณ์มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวมมีความเป็นพลเมือง
ไทยพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่
บนฐานของการใช้นวัตกรรมดิจิทัลสามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็นมีความเป็นสังคม
ประกอบการมีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลกเป็น
ฐานการผลิตและบริการที่สาคัญ เช่นการให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงินระบบโลจิสติกส์บริการด้าน
สุขภาพและท่องเที่ยวคุณภาพเป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัยเป็นฐานอุตสาหกรรมและ
บริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรมทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะมา
ต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆเพื่อนา
ประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจสังคมและประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”  

๕. ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการ 
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”แผนพัฒนาฯฉบับ
ท่ี๑๒มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่ม
ประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้นโดยก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางสังคมและรายได้
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ของกลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ๔๐ให้สูงขึ้นนอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิ
ปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วน
ในสังคมไทยโดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่ พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเป้าหมายทั้งในด้าน
รายได้ความเป็นธรรมการลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลางการสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมี      
ธรรมาภิบาลและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. “หลักการนาไปสู ่การปฏิบัต ิให้เก ิดผลสัมฤทธิ ์อย่างจร ิงจังใน ๕ปีที ่ต ่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯเป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับ
และส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและ
ในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกันแผนพัฒนาฯฉบับที่  ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็น
การรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนและการก าหนดประเด็นบูรณาการของการ
พัฒนาที ่มีล าดับความส าคัญสูงและได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริงรวมทั ้งการก าหนดเป้าหมายและ ตัวชี ้ว ัดที ่มีความครอบคลุม
หลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่าน ๆ มาในการก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบกากับเป้าหมายและตัวชี้วัดใน
ระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถดาเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้
กรอบการจัดสรรงบประมาณการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือ
เสริมหนุนซึ่งกันและกันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็น
แนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรวบรวมและก าหนดแผนงาน /โครงการส าคัญใน
ระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็น
จุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่าง ๆ 

 
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มี 10 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็น

คนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคม
สูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เ อ้ือต่อสังคมสูงวัย  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่
ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทนุทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม      

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคมมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ
เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตาม
ศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
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สัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการ
พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน 
เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
วางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
สาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศใน
อนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ 
อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน 
ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค 

ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและ
บริการการพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้า การ
ลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัว
ได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนา
ที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง     ร้อยละ ๒๐ ตาม
เป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและ
การบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือ
วางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  ให้
ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม 
ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลด
ความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อม่ันและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อ
การร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐาน
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ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มี
ประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (๑๑) การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษาวิจัยพัฒนาด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น  ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความ
มั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าใน
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวมทั้งการพัฒนาระบบโล
จิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันท่ีสูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะ
ทางความคิด มีทุนทางปัญญา เ พ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดย
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้ง
ความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการ
พัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือ
กันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ 
ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของ
ความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การ
เสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้าน
สุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
เพ่ือนบ้าน ภูมิภาค  
 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบรกิารต่อเนือ่งใหม้ีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสนิค้าและบรกิารทีม่ีศักยภาพ
สูงดว้ยภูมิปัญญาและนวตักรรม 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนภุูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  

กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 
เมืองท่องเทียว 
สู่สากล 

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม 
และสร้างสรรค์ 

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม
และสร้างสรรค์ 

ท่อง เที่ ย ว เชิ งอารย
ธรรมและสร้างสรรค์ 

ท่องเที่ยวเชิงอารย
ธรรมและสร้างสรรค์ 

Food 
Valley 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย  
( พื ชผั ก เ มื อ งหนา ว  ล า ไ ย 
มะม่วง กาแฟ สมุนไพร/ไก่
ประดูหางด า นมพรีเมียม 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(กระเทียม ถั่ ว เหลือง    
งา กาแฟ) 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(ข้าว ข้าวโพดหวาน 
สับปะรด) 

เกษตรอินทรีย ์
เกษตรปลอดภัย 
(ล าไย มะม่วง ข้าว 
กระเทียม) 

Green 
City 

พ้ืนที่ป่าไม ้
ลุ่มน้ าปิง 
เ ขต เ มื อ ง เ ก่ า /ย่ า นชุ ม ช น
อนุรักษ ์

พ้ืนที่ป่าไม ้
ลุ่มน้ าสาละวิน 

พ้ืนทีป่่าไม ้
ลุ่มน้ าวัง 
เขตเมืองเก่า/ย่านชุมชน
อนุรักษ ์

พ้ืนที่ป่าไม ้
เ ข ต เ มื อ ง เ ก่ า /ย่ า น
ชุมชนอนุรักษ์ 

Northern 
Landport 

สนามบินนานานชาติ 
ศูนย์กลางการค้าการลงทุน 

ด่านการค้าชายแดน โลจิสติกส์ทางบกและ
ทางราง 

นิคมอุตสาหกรรม 

Health and 
Wellness 

1. ศูนย์กลางการแพทย์- 
ทันตกรรมของภูมิภาค 

2. สปาและการนวดสุขภาพ 
3. การพ านักระยะยาว 
4. เครื่องส าอางสมุนไพร 
5. น้ าพุร้อน 

1. ชุมชนท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ 
2. ผลิตภัณฑ์สปา 
3. น้ าพุร้อน 

1. ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย สมุนไพร 
2. ชุมชนท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ 
3. น้ าพุร้อน 

1 .  ภู มิ ปั ญ ญ า
การแพทย์แผนไทย 
สมุนไพร 
2. ชุมชนท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ 
 

  
 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 “ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนและการเกษตรสู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานของโลก” 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) ภาพรวม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3%  

2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) ของ
เศรษฐกิจมูลค่าสูงมี สัดส่วนไม่น้อยกว่า 5% ของ GPCP ภาพรวม  

3. การเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI)  
ในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 
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ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่น

และเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดมีวัตถุประสงค์  
1. สร้างแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวที่ผสมผสานความสูงเด่นของสัมพัสมนุษย์และเทคโนโลยี 
2. เพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
3. เพื่อเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination)  

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)  
2. จ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น (คน)  

แนวทางการพัฒนา  
1. ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และขอบเขตและเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว  
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  
3. เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร  
4. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
5. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ  
มีวัตถุประสงค ์ 

1. พัฒนาเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ Smart City  
2. เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้ง

ในและ ต่างประเทศ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  

1. พ้ืนที่การพัฒนาแบบ Smart City (แห่ง)  
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)  
2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเครือข่าย  
4. พัฒนาและเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  
5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิต การจัดการและการค้า  
6. พัฒนาระบบโลจิสติกส์  
7. พัฒนาระบบการตลาดช่องทางการตลาดและส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้น  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมมีวัตถุประสงค์  

1. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร  
2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตผลการเกษตร เป้าหมายและตัวชี้วัด ร้อยละของมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยที่

สูงขึ้นของสินค้าเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)  
2. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร  
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันการเกษตร  
4. ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน  
5. ส่งเสริมการแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
6. พัฒนาการขนส่งและระบบการบริหารจัดการสินค้า  
7. ส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้สินค้าเกษตร  
8. ส่งเสริมการบริโภค (Smart Consumer) 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการ 

เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อสร้างเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ  
2. การเพิ่มมาตรฐานด้านสุขภาวะของกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนธุรกิจหรือสถานประกอบการประเภท Wellness ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 1  

2. จ านวนผู้มีอายุยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
แนวทางการพัฒนา  

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
2. ส่งเสริมพัฒนาความพร้อมและศักยภาพคนและองค์ความรู้  
3. สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน  
4. ยกระดับด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และมาตรฐาน  
5. เสริมสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์  
6. มุ่งสู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนมีวัตถุประสงค์  

1. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
2. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน  
3. เพื่อบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
4. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและสาธารณภัย  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. จ านวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
2. จ านวนพื้นที่ป่าต้นน้ าได้รับการฟ้ืนฟูไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่/ปี  
3. จ านวนแหล่งน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มี

คุณภาพน้ าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
4. ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/สถาบันการศึกษา ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการเสริม

ศักยภาพและพัฒนากลไกการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณะภัย  
แนวทางการพัฒนา  
1. ป้องกันควบคุม แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
2. ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ  
3. บริหารจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
4. บริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เสี่ยงให้สามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง 
 วิสัยทัศน์จังหวัดล าปาง (Vision) 
 “ล าปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” 

   นิยาม : จังหวัดล าปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรและเป็น
นครแห่งความสุขด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทาง
สังคมถ้วนหน้าการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยมีทรัพยากรธรรมชาติ  ที่อุดม
สมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีโดยยึดแนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
เป้าหมายระยะแรกของการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” 
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   พันธกิจ 
  ๑. สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ภายในจังหวัดให้สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  ๒. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม

และวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ตลาดโลก 

  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

  ๔. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 

  ๕. ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและ
การบริหารจัดการในการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน 

  ๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรัก
วัฒนธรรมท้องถิ่นและถิ่นก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๗. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงของคน
ในจังหวัดส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเผ้า
ระวังและป้องกันภัยในชุมชน 

  ๘. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการด าเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้
โปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
   เป้าประสงค์รวม 
   1. เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน
และการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพ้ืนที่และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนด้วยการเสริมสร้างอาชีพสนองตอบต่อความต้องการของตลาด 
    2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

  3. เพ่ือเสริมสร้างจังหวัดล าปางให้เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้
กลไกการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ 

  4. เพื่อสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการด ารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชน
และคุณภาพท่ีดีของสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดล าปาง 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
    เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ : การพัฒนาสนิค้าและการบริการในอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว     
ครบวงจรบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ที่มคีวามโดดเดน่และมีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
   กลยุทธ์ : 
   ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบรหิารจดัการการท่องเที่ยว 

  2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
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3. อนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้รองรับการท่องเที่ยว 

  4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  5. การพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  6. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
  7. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 

  ตัวชี้วัด :  
   ๑. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
   ๒. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ต่อป ี
 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
    เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ :เป็นแหล่งผลติและจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตร
ปลอดภัย เกษตรอนิทรีย ์ เกษตรอตุสาหกรรม และเกษตรแปรรปูที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเดน่ของ
ภาคเหนือและของประเทศ 

    กลยุทธ์ : 
   1. ปรบัปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาแหล่งน้ า การปฏิรูปทีด่ิน และการใชเ้ทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
   2. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความ
โดดเด่นได้มาตรฐาน 
   3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร
ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และเกษตรอุตสาหกรรม โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ ควบคู่กับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการผลิต ทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 
   4. ส่งเสริมการตลาดและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 

   ตัวชี้วัด :  
1. อัตราเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์ม (พืชอาหาร ข้าว ปศุสัตว์ และประมง) และผลิตภัณฑ์

สินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน เช่น GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย์/PGS/GMP 
เป็นต้น เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

3. จ านวนชนิดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีความโดดเด่น ไม่น้อยกว่า 2 ชนิดสินค้า  
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ สนิค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
    เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นจุด
เชื่อมโยง  โลจิสติกส์ของภาคเหนือ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
 

  กลยุทธ์ : 
   1. เสรมิสร้างพฒันาและเชือ่มโยง โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่ง 
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ เพื่อปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิตการบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพ่ือผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
   4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน บนฐานรากของ
ความรู้สมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๕. ส่งเสริมการประชาสัมพันธแ์ละการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและ
ต่างประเทศ 

  ตัวชี้วัด : 
1. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส าคัญ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี 
2. ร้อยละของผู้ประกอบที่ยื่นค าขอที่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ไม่

น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ต่อปี 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ๘๐ ต่อปี 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :ประชาชนทุกกลุ ่มว ัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีว ิต 
สามารถเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมีการบริหารจัดการสา
ธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่ดี 
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   กลยุทธ์ : 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ 
   2. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ให้สามารถด ารงชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   3. บูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบการเฝ้าตรวจ 
   4. เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วนให้มี
ความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
   5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่
   6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 
 
  ตัวชี้วัด : 

1. ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน ร้อยละ ๖๐ 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็ง 

ร้อยละ ๗๐ 
3. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง ร้อยละ ๒๐ (ลดลงจาก

ปี ๒๕๖2) 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และ ฟ้ืนฟู จ านวนไม่น้อยกว่า 

๑,๐๐๐ ไร ่ต่อปี 
5. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ลดลง ๕,๐๐๐ ตัน ต่อปี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง ดังนี้ 
 

   วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง (เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาห้าป ี(พ.ศ.2561 - 2565) 
   “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปางเป็นองค์กรแห่งความสุข” 
  องค์กรแห่งความสุข หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้หลักกฎหมาย  
หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานที่ควบคู่ไปกับ
การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะอย่างทั่วถึง ภายใต้ความเป็นกลาง ความเสมอภาค เป็นธรรมและเป็นสังคมแห่งความสุข  
  พันธกิจ 
  1.สร้างสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งความสุข โดยประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  มีทักษะใน
การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  3.การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอ านาจ/หน้าที่  หลักกฎหมาย 
ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการให้บริการ
สาธารณะที่ประชาชนมีความพึงพอใจ  
 
 
 

  เป้าประสงค์รวม 
  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลง ได้รับการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีความรัก ความสามัคคี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร ์
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  กลยุทธ ์
  1.การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบ ารุงรักษาถนน สะพาน และการบ ารุงสายทางอื่น  (เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการจราจรระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง) 
  2.การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อการสาธารณปูโภค และสาธารณูปการ (เพื่อการประกอบอาชพี 
และใช้ในชีวิตประจ าวัน) 
  3.การไฟฟ้าสาธารณะ (เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึง) 
  4.การผังเมือง (ประสานการท างานกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย)  
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ ์
  1.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การให้ความรู้ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม การเก็บ การทิ้ง การขนขยะที่ถูกวิธี ฯลฯ   เพ่ือคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์ 
และไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน) 
  2.การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปลูกป่า การท าแนวกันไฟ กิจกรรมการกจัดขยะ การรักษาดูแลแม่น้ า กิจกรรมอื่น ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการมลพิษ และการจัดการปัญหาขยะให้เกิดผลชัดเจนเป็น
รูปธรรมโดยเน้นการบูรณาการการตกลงร่วมกันการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน) 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
  กลยุทธ ์
  1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  (การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย  ให้
ได้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม  การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคมอื่น ๆ  
การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิต การเข้าถึงบริการของรัฐ โดยประสานการ
ท างานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน)  
  2.การศึกษา (ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้ชีวิต  
โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันทางการศึกษา) 
  3.การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ การอนุรักษ์  และการการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดล าปางตลอดไป) 
  4.การป้องกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน (ส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกายเพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวะการเกิดโรคจากพฤติกรรม การส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ โดยด าเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขและ
โรงพยาบาล การด าเนินการต่อต้านยาเสพติด) 
  5.การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี  
การเข้าถึงบริการของรัฐ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือพัฒนาสังคม/ชุมชน การสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
ชุมชน การสร้างความเสมอภาค การสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  การ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมชุมชน การป้องกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ฯลฯ โดยบูรณาการงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน) 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
  กลยุทธ ์
  1.การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน (ส่งเสริมและสนับสนุน ให้
ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตรและอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว การส่งเสริมอาชีพ โดย
ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน สังคม การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวคิดการพ่ึงตนเองและน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน) 
  2.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด (ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าที่
ผลิตในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าเซรามิค สินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่ผลิตในจังหวัด
ล าปาง  การประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าชุมชนท้องถิ่น การจัดแสดงสินค้าชุมชนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง) 
  3.การส่งเสริมการท่องเที่ยว (พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่เน้นอัตลักษณ์ที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ประชาชนเจ้าของพ้ืนที่มีส่วนร่วม  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว) 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
  กลยุทธ ์
  1.การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่น มีความจงรักภักดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ)  
  2.การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน (พัฒนาและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดี พร้อมบริการประชาชนและมีสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาดและ
สะดวกในการให้บริการประชาชน) 
  3.การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ (การให้บริการประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ในลักษณะ e-Service เช่น ระบบช าระภาษี ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ การพัฒนาระบบเว็บไซต์และ
เครือข่ายสังคมท่ีใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับประชาชนผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลในการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน สร้างระบบฐานข้อมูลตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการและสนับสนุนการท างานที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะ เช่น การประชุมทางไกล รวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถ
จัดการ เรียกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ที่ต้องการ ฯลฯ 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาครัว 

2.1 วิสัยทัศน์   
  วิสยัทศันเ์ทศบาลต าบลนาครวั   อ าเภอแมท่ะ   จงัหวดัล าปาง 

“ นาครัวน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม  หัตถกรรมล้ าค่า  ประชาสามัคคี 
ล าน้ าจางหล่อเลี้ยงชีวี  บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง ” 
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นิยามแห่งการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาครัว 
  “ เทศบาลต าบลนาครัว มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ มีความเจริญพร้อม ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณค่าต่อผู้อยู่ อาศัยและผู้มา
เยือน โดยใช้หลักการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน ” 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาการปรับปรุง ระบบบริการสาธารณะต่างๆและโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน 

2. พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐาน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ส่งเสริมการศึกษาเด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให้ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ปรับปรุงระบบบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการประชาชนและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
5. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามัคคี สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หัตถกรรม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 1.  ส่งเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 2.  ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 
 3.  จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความ
เข้มแข็งทางด้านความคิด ความรู้เทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 4.  ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
 5.  ชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
 สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.  จัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 
 7.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 
 8.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วถึง 

 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การก าหนดนโยบาย การบริหารงานของเทศบาล ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  โดยกระบวนการ

ประชาคม  ให้มีการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม “ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ”  โดยยึดหลัก
ประสานความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรหลัก  คือ  กลุ่ม/องค์กร  ประชาชน  กรรมการหมู่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประชาคม  อย่างมีส่วนร่วม  โดยใช้กระบวนการประชาคมกระตุ้นและระดมความคิดจาก
ประชาชน    เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการจัดท าวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   และการบริหารงานโดยยึด
ธรรมาภิบาล คือ นิติธรรม  คุณธรรม  โปร่งใส  มีส่วนร่วม  รับผิดชอบ และความคุ้มค่า  เป็นไปตามภารกิจของ
เทศบาลและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาครัว ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ปัญหา 
และความต้องการของประชาชนที่จะน าพาพ่ีน้องประชาชนไปสู่ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ควบคู่คุณธรรม การบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการทุกขั้นตอนในการแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลได้นั้น ก็ต้องอาศัยบุคลากรโดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาครัวทุกท่าน 
รวมถึงบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนทุกภาคส่วนซึ่งรวมเป็นองค์กรที่ส าคัญโดยมียุทธศาสตร์ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 
2.3 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครอบคลุม
ทั้งพื้นที่ 
1. การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟ้า 
2. พัฒนาระบบจราจร 

ร้อยละของครัวเรือทั้งหมดที่มีระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ร้อยละ 80  

2.ยุทธศาสตร์ที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี 
1.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3. การบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

มีกิจกรรมในพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 2 
กิจกรรม/ต่อปี 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน  ด้านคุณภาพชีวิต  ระบบการศึกษา  
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   

  

1. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงท้ังมน
และนอกระบบ 

ร้อยละของประชากรที่ได้รับ
การศึกษา 

ร้อยละ 80 

2. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ เด็ก และสตรี
ได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการและการ
ส่งเสริมอาชีพ 

ร้อยละของผู้ได้รับการดูแลและ
ช่วยเหลือ 

ร้อยละ 80 

3. พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลนาครัวปลอดจากผู้
เสพยาเสพติดและมีผู้ดื่มสุรา หรือบุหรี่ลดลง 

ร้อยละของจ านวนคนที่ดื่มสุรา     
สูบบุหรี่ 

ร้อยละ 2 

4. ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 2 
กิจกรรม/ต่อปี 

5. ประชาชนเห็นความส าคัญของประเพณี
ท้องถิ่นและพิธีกรรมต่าง ๆและเข้าร่วม
กิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน 

ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจัดกิจกรรม 

ร้อยละ 80 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชน    

  

1. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนท าให้
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึน้และมีอาชีพมั่นคง 

-จ านวนกิจกรรมที่จัดส่งเสริมอาชีพ 1 ครั้ง/ปี 

2.  ส่งเสริมชุมชนในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในการด ารงชีพ 

ร้อยละ 80 

3.  การมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตร
ปลอดสารเคมี 

-จ านวนกิจกรรมการรณรงค์ 2 ครั้ง/ปี 

 การพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี    

  

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารพัฒนาชุมชนของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

-จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
 

1 ครั้ง/ปี 

2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเทศบาล - ร้อยละของประชาชนที่เสียภาษี ร้อยละ 80 
3. การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร - จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาตนเอง 
ร้อยละ 70 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร (ต่อ) 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

4. การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล - ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนรายได้ที่
จัดเก็บ 

ร้อยละ 2 

5. การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ/เครื่องใช้ 
และ สถานที่ปฏิบัติงาน 

- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด า เนินงานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 

6. การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสารของ
เทศบาล 

- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด าเนินงานในการ 

ร้อยละ 80 

7. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ร้ อ ย ล ะคว าม พึ ง พอ ใ จ ใน กา ร
ให้บริการแก่ประชาชน 

ร้อยละ 80 

   
 

2.6 กลยุทธ์ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 

1.1) ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน 
1.2) ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร 
1.3) ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ 

2.ยุทธศาสตร์ที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
2.1 )ด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2) ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมประกอบด้วยกลยุทธ์ 
3.1) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
3.2) ด้านการศึกษา 
3.3) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4) ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
3.5) ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
3.6) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยกลยุทธ์  
4.1) ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
4.2) ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
4.3) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร  ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
5.1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
5.2) ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาครัว ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลนาครัว            

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2556 เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 09.00 น.     
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาครัว  ทั้ง 6 ด้าน  ดังนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- สร้างและซ่อมแซมถนนครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลนาครัว 
- สร้างและซ่อมแซมรางระบายน้ าครอบคลุมทั้งต าบลนาครัว 
- สร้างและปรับปรุงดาดล าเหมืองคอนกรีต 
- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลนาครัว 
- บ ารุงรักษา ดูแลสูบพลังไฟฟ้าที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลนาครัว 
- ปรับปรุงไฟจราจร ไฟ แสงสว่างเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมอาชีพการเกษตรครบวงจร ให้ปลูกพืชได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง  
- ส่งเสริมอาชีพหัตถอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลนาครัว  
- ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลนาครัวเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ของอ าเภอแม่ทะ 
- ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ 
- จัดท าโครงการปรับปรุงลานค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
- ปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
- ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยชรา 
- ส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านภาษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ 
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอนุบาล 
- อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
- ท านุบ ารุงศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ 

4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งกักเก็บน้ าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝาย อ่างเก็บน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง 
- พัฒนาปรับปรุงล าน้ าจางเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของต าบล 
- รณรงค์ลดการเผาป่าเพ่ือลดภาวะมลพิษในอากาศและลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
- จัดท าโครงการจัดหาเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษและคัดแยกขยะ 
- จัดตั้งโครงการธนาคารขยะ 
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ไบโอดีเซล พลังแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
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5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ อสม.ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- ส่งเสริมเยาวชน ประชาชนให้ออกก าลังกายเพ่ือป้องกันโรคต่าง ๆ 
- จัดหาอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้งและในร่ม 
- ปรับปรุงสถานที่ลานอเนกประสงค์ในเขตเทศบาลต าบลนาครัวเพื่อใช้ออกก าลังกาย 
- ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ ศสมช.ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลนาครัว 
- ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ 

6. นโยบายด้านพัฒนาสังคม 
- ส่งเสริมบทบาท อปพร.และพัฒนาศักยภาพ อปพร. 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของต ารวจบ้าน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสวัสดิการชุมชนต่าง ๆ 
- บริหารจัดการในโครงการธนาคารความดีเทศบาลต าบลนาครัว 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
- ร่วมมือกับฝ่ายปกครองสอดส่องและตรวจตราในชุมชนเพื่อลดจ านวนผู้ค้าและผู้เสพยา เสพติด 

ท าให้ปัญหาทางสังคมลดลง 
- การด าเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลนาครัว 

  การก าหนดนโยบาย การบริหารงานของเทศบาล เป็นไปตามภารกิจของเทศบาลและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาครัว ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนที่จะน าพาพ่ีน้องประชาชนไปสู่ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ควบคู่คุณธรรม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการทุกขั้นตอนในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลได้นั้น 
ต้องก าหนดจุดยืนและความมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาต่อประชาชนและท้องถิ่นคือ 

1) ประชาชนได้รับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างทันท่วงที  
2) ประชาชนต้องได้รับบริการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน 
3) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจ ให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ต าบลนาครัว 
4) พัฒนา และส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
5) พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6) ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7) เพิ่มศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้    
    ครอบคลุมและทั่วถึง 
8) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 
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2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนาใน

ระดับภูมิภาค   ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมี
ความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นการด าเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างท า แต่อย่างไรก็ดีทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นย่อมมีความอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรค านึงถึงบริบท และทิศทางการพัฒนาของ
คนทั้งชาติเป็นส าคัญด้วย     

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาครัวที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับอ าเภอ 
จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ  จะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในสองระดับคือ  

ระดับที่ 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  
กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  นโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  
นโยบายนายอ าเภอแม่ทะ นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    

ระดับที่ 2 ข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom up)  โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในการประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน  ระดับต าบล   ความเห็นจากคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ เป็นต้น    ความเชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ ภูมิภาค 
จังหวัด และท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคมแห่งความสุข เกิดความมั่นคง  ยั่งยืน สมดุล  ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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2.8  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลนาครัว 

ยจ.1 ยจ.2 ยจ.3 ยจ.4 

ยก.1พฒันาการทอ่งเทีย่วรวม
ตอ่ยอดการผลติสนิคา้ 

ยก.2  เขต เศรษฐกิจพิ เศษ 
เช่ือมโยงอนภุาค GMS, AEC 

ยก.3 ยกระดบัการฐาน
การผลติเกษตรอินทรยี ์

ยุทธศาสตรก์ลุ่ม
จังหวดัภาคเหนือ 

ตอนบน1 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉ.12 

ยศก.1 ยศก.5 

ยศก.7 ยศก.8 ยศก.9 ยศก.10 ยศก.6 

ยศก.2 ยศก.3 ยศก.4 

ยุทธศาสตรช์าติ20ปี 

ยช.1 ยช.3 ยช.6 ยช.2 ยช.5 ยช.4 

ยุทธศาสตร์
จังหวดั
ล าปาง 

ยก.4 พฒันาคณุภาพ
ชีวิตแกไ้ขความยากจน 

ยก.5 อนรุกัษ์ฟ้ืนฟปู่าตน้
น า้ จดัระบบบรหิารน า้  
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แบบ ยท. 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย.มส.1 โครงสร้าง

พื้นฐาน 

ย.มส.2 อนุรักษ์สิ่งแดล้อมฯ ย.มส.3 สังคม ย.มส.4  เศรษฐกิจ ย.มส.5 การบริหารฯ 

ประชาชนมีระบบโครงสร้าง

พื้นฐานที่มีมาตรฐาน 

 

ย.อปท.1 ย.อปท.2 ย.อปท.3 ย.อปท.4 ย.อปท.5 

ต าบลนาครัวมีทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ด ี

 
ประชาชนมีอาชพีและรายได้

ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
 

เทศบาลต าบลนาครัว       

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

ยุทธศาสต
รจ์ังหวดั
ล าปาง 

ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาของ 

อปท. ในเขต

จังหวัดล าปาง 

ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาของ 

ทต.นาครัว 
 

เป้าหมาย
ประสงค์ 

 

กย.1.1 กย.2.1 กย.1.2 กย.2.2 กย.3.1 

ก.ย.3.4 ก.ย.3.5 กย.3.6 

ก.ย.

4.1 

กย.4.2 

กลยุทธ ์

กย.1.3 

กย.3.2 กย.3.3 

กย.4.3 

กย.5.1 กย.5.2 

ยจ.1 ยจ.2 ยจ.3 ยจ.4 
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โครงการ
ก่อสร้างถนน
และสะพาน 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า

สาธารณะ(ปัก
เสาพาดสาย) 

โครงการก่อ 
สร้าง ปรับปรุง 

บ ารุงรักษาระบบ 
ประปาหมู่บ้าน 

โครงการปรับ 
ปรุง บ ารุง 

รักษาถนน ทอ่
สะพาน 

โครงการก่อ 
สร้างปรับปรุง 
บ ารุงรักษาและ
พัฒนาแหล่งน้ า 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร(ปัก
เสาพาดสาย 

โครงการก่อ 
สร้างราง

ระบายน้ า/ท่อ 

โครงการไฟฟ้า
ส่องสว่าง          
(ไฟกิ่ง) 

โครงการพัฒนา
แหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตร 

โครงการอบรม
สร้างจิตส านึกที่ดี
แก่ประชาชนใน
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่ง 
แวดล้อม 

โครงการเฝ้า
ระวังปัญหา
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการอนุ 
รักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ
ป้องกันรกัษา
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ
สงเคราะห์เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ    
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

โครงการ
ส่งเสริม

กิจกรรมเดก็
และเยาวชน 

โครงการเตรียม
ความพรอ้มเข้า

สู่ประชาคม
อาเซี่ยน(AC) 

โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรูท้ั้งใน

และนอกระบบ 

โครงการ
ส่งเสริม   

ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน่ 

ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

โครงการ
ส่งเสริมการ

ออกก าลังกาย 
การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพแก่
ประชาชน 

โครงการ
เสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน 

โครงการจัด
งานวันส าคัญ
ของชาต/ิของ

ทางการ
ราชการ 

โครงการ
ป้องกันและ 
บรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการส่งเสริม
อาชีพให้กับ

ประชาชนเพื่อ
แก้ไขปัญหา

ความยากจนตาม
หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ
พัฒนา
ปรับปรุง
แหล่ง
ท่องเที่ยว 
  
 

โครงการ
ส่งเสริม
อาชีพแก่
ประชาชน 

 โครงการ
ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
การใช้
สินค้า
ท้องถิ่น 
 

โครงการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการ
ส่งเสริมและ

พัฒนา 
ศักยภาพ

บุคลากรในการ
ปฏิบัติราชการ 

โครงการพัฒนา
สถานที่ส าหรับ

การปฏิบัติ
ราชการ 

 

โครงการ
ปรับปรุง 

พัฒนาเครื่อง 
มือเครื่องใช้
ส าหรับการ

ปฏิบัติราชการ ผลผลิต/
โครงการ 

 

กย.2.1 กย.2.2 กย.3.1 กย.3.2 กย.1.2 

กย.5.2 

ก.ย5.1 กย.4.1 

กย.3.4 กย.3.5 กย.1.3 

กย.3.3 

กย.3.6 

กย.4.2 

กย.4.3 

กย.1.1 

เคหะและชุมชน ศึกษา 

เกษตร 

สร้างความเข้มแข็ง 

สังคมสงเคราะห์ 

สาธารณสุข บรหิารทั่วไป 

รักษาความสงบฯ งบกลาง ศาสนาวัฒนธรรมฯ 

 

 
แผนงาน 

กลยุทธ ์
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“ นาครัวน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม  หัตถกรรมล้ าค่า  ประชาสามัคคี 
ล าน้ าจางหล่อเลี้ยงชีวี  บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง ” 

 

ย.โครงสรา้งพืน้ฐาน ย.อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติฯ ย.สงัคม ย.ดา้นเศรษฐกิจ ย.ดา้นบรหิารและ
พฒันาองคก์ร 

ปชช.มีระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐานที่เป็นมาตรฐาน 

ต าบลนาครวัมี
ทรพัยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มที่ดี 

ปชช.มีคณุภาพ
ชีวิตที่ด ี

ปชช.มีอาชีพ มีรายไดท้ี่
เพียงพอตอ่การด ารงชีพ 

ทต.นาครวัเป็นองคก์ร
แหง่การเรยีนรู ้

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

รอ้ยละระบบ

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ท่ีเป็นมาตรฐาน

เพิ่มขึน้ 

 

รอ้ยละของ

ทรพัยากรและ

สิ่งแวดลอ้มท่ีดี 

 

รอ้ยละของ

ประชาชนท่ีมี

คณุภาพชีวิตท่ีดี 

 

รอ้ยละของ

ประชาชนท่ีมีอาชีพ

และรายไดท่ี้

เพียงพอตอ่การ

ด ารงชีพ 

 

-รอ้ยละของ
บคุลากรท่ีไดร้บั
การพฒันา  

 

รอ้ยละเครื่องมือ
เครื่องใชแ้ละ
สถานท่ี
ปฏิบตังิานท่ีเอือ้
ตอ่องคก์รแหง่
การเรียนรู ้                                

 

ค่าเป้าหมาย 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง 
บ ารุง รกัษา ถนน  ราง

ระบายน า้               
ท่อ  และสะพาน  

การไฟฟา้สาธารณะ 

การสาธารณปูโภค
สาธารณปูการและ
แหลง่น า้การเกษตร 

การสรา้งจิตส านึกและสรา้ง
ความตระหนกัในการจดัการ
ทรพัยากร ธรรมชาติและ   

สิ่งแวดลอ้ม 

การอนรุกัษ ์ฟ้ืนฟ ูเฝา้ระวงั
และการปอ้งกนัรกัษา
ทรพัยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

พฒันาคณุภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผูส้งูอาย ุผู้
พิการ ผูป่้วยเอดส ์และ

ผูด้อ้ยโอกาส 

การศึกษา 

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

การปอ้งกนัรกัษาและสง่เสรมิสขุภาพอนามยัประชาชน 

การสง่เสรมิความเขม้แข็งของชมุชน 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

การสง่เสรมิอาชีพและเพิ่ม
รายไดแ้ก่ประชาชน 

การสง่เสรมิการ ตลาดและ
การใชส้นิคา้ทอ้งถ่ิน 

การสง่เสรมิการทอ่งเท่ียว 

การพฒันาบคุลากร 

การปรบัปรุง การพฒันา 
เครื่องมือ เครื่องใช ้และ
สถานท่ีปฏิบตังิาน 

เคหะและชุมชน ศึกษา สร้างความเข้มแข็ง สาธารณสุข บริหารทั่วไป 

วิสัยทัศน ์

กลยุทธ 

   แผนงาน 
เกษตร สังคมสงเคราะห ์รักษาความสงบฯ งบกลาง ศาสนาวัฒนธรรมฯ 
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3..5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กล
ยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 256

1 
256
2 

256
3 

2 5 6
4 

256
5 

ย.1,2,3,4 ย.1   ย.1 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ประชาชนมี
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานท่ีได้
มาตรฐาน 

1) ร้อยละถนน ราง
ระบายน้ า ท่อ และ 
สะพาน ที่ไดม้าตรฐาน 

16 19 28 25 11 ร้อยละ 
 10/ปี 

1.1 1.โครงการก่อสร้างถนน

และสะพาน 

2 . โ คร ง ก า ร ปรั บปรั บ

บ า รุ ง รั ก ษ า ถ น น  ท่ อ 

สะพาน 

3.โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า/ท่อ 

 
 

ทต.นาครัว อบจ.ลป./
อ าเภอแม่ทะ /
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ท้องถิน่ 
และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

    2) ร้อยละสิ่ง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

6 3 7 2 5 ร้ อ ย ล ะ
10/ปี 

1.2 1. โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง

ปรับปรุงบ ารุงรักษาแหล่ง

น้ า 

2. โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง

ปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบ

ประปาหมู่บ้าน 

3.โครงการพัฒนาแหล่ง

น้ าเพ่ือการเกษตร 

ทต.นาครัว อบจ.ลป./ 
กรมชลประ 
ทาน/สนง. 
ทรัพยากรน้ า/
สนง.ทรัพยากร
บาดาล/อ าเภอ
แม่ทะ  /กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 
และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

กล
ยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 256

1 
256
2 

256
3 

2 5 6
4 

256
5 

ย.2 ย.2 ย.2 1) ต าบลนา
ครัวมี
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ี
ดี 

1)ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีจิตส านึก
และมีความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

2 5 5 3 3 ร้อยละ10/
ปี 

2.1 1) โครงการอบรม
สร้างจิตส านึกท่ีดีแก่
ประชาชนในการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทต.นาครัว อบจ.ลป.  

2)ร้อยละของ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมได้
มาตรฐาน 
 

2 3 4 5 3 ร้อยละ5/ปี 2.2 1) โครงการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2) โครงการเฝ้าระวัง
ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3) โครงการป้องกัน
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทต.นาครัว อบจ.ลป.  
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ความ
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กล
ยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ย.2,3,4 ย.3 ย.3 
ด้านสังคม 

1) 
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
 

1)ร้อยละของเด็ก 

เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ และ

ผูด้้อยโอกาสท่ีได้รับ

การพัฒนา 

6 8 6  6 ร้อยละ5/ปี 3.1 1) โครงการสงเคราะห์
เด็ กสตรี  ผู้ สู งอายุ  ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
2 )  โ ค ร ง ก า รพัฒน า
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สู งอายุ  ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
3) ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ทต.นาครัว ส น ง . พั ฒ น า
ชุมชน / สนง.
พัฒนาสั งคม
แ ล ะ ค ว า ม
มั่นคงจังหวัด
ล าปาง 

2) ร้อยละของ

จ านวนประชาชน

ต าบลนาครัวท่ีได้รับ

การศึกษา 

21 21 21  21 ร้อยละ2/ปี 3.2 1 )  โ ค ร งก าร เ ตรี ย ม
ค ว า ม พ ร้ อ ม เ ข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน 
2) โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ทั้งนอกระบบและ
ในระบบ 
 

ทต.นาครัว รร.ในพื้นที ่
กศน.แม่ทะ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กล
ยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 256

1 
256
2 

256
3 

256
4 

256
5 

    3) ร้อยละของ

ประชาชนท่ีมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมด้านอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

10 10 10  10 ร้อยละ5/ปี 3.3 1 ) โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ปร ะ เพณี  ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น 
2)โครงการจัดงานวัน
ส าคัญชองชาติและของ
ทางราชการ  

ทต.นาครัว สนง.
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
จังหวัดล าปาง 

    4) ร้อยละของ

ประชาชนท่ีมีสุขภาพดี 

 

3 3 3  3 ร้อยละ5/ปี 3.4 1)โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย การกีฬา 
และนันทนาการ 
2 ) โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพแก่ประชาชน 

ทต.นาครัว รพ.สต.นาครัว
,รพ.แม่ทะ                
อบจ.ล าปาง/ 
สน.ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัดล าปาง 

    5) จ านวนชุมชนท่ีมี

ความเข้มแข็ง 

 

14 14 14  14 จ านวน 9
หมู่บ้าน 

3.5 1)โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2)โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ทต.นาครัว ส น ง . พั ฒ น า
ชุมชนอ าเภอ
แม่ทะ 

    6) ร้อยละของการ

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยได้ 

 

6 6 6  6 ร้อยละ10/ปี 3.6 1)โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ทต.นาครัว อ าเภอแม่ทะ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์ อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กล
ยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 256

1 
256
2 

256
3 

2 5 6
4 

256
5 

ย.1,2,3 ย.4 ย.4 
ด้าน

เศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได้ที่
เพียงพอต่อ
การด ารงชีพ 

1)ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีอาชีพ
และรายได้ที่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ 

17 17 17  17 ร้อยละ10/ปี 4.1 1) โครงการส่ ง เ ส ริ ม
อาชีพให้กับประชาชน
เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) โครงการส่ ง เ ส ริ ม
อาชีพให้กับประชาชน 

ทต.นาครัว อบจ.ล าปาง/
ส น ง . พั ฒ น า
ชุมชน 

จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีได้รับการ
ส่งเสริม 

2 2 2  2 จ านวน1แห่ง/ปี 4.2 1)โครงการปรับปรุ ง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ทต.นาครัว อบจ.ล าปาง/ 
สน.ท่องเที่ยว
และกีฬา 

ย.4 ย.5 ย.5 
ด้านการ

บริหารและ
พัฒนา
องค์กร 

ทต.นาครัว
เป็นองค์กร
แห่งการ
เรียนรู ้

1) ร้อยละของจ านวน
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนา 

6 8 6  8 ร้อยละ10/ปี 5.1 1 ) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
บุคลากร 
2)โครงการส่งเสริมและ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรในการปฏิบัติ
ราชการ 

ทต.นาครัว  

2) ร้อยละเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ีมี
มาตรฐาน 
 

22 23 22  23 ร้อยละ10/ปี 5.2 1)โครงการปรับปรุ ง
พั ฒ น า เ ค รื่ อ ง มื อ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 
2 ) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
สถานที่ส าหรับปฏิบัติ
ราชการ 

ทต.นาครัว  
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3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

              ด าเนินการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ   ของต าบลนาครัว รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน   ของเทศบาล
ต าบลนาครัว  อันเป็นสภาวะภายในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพขององค์กรในปัจจุบัน  โดยใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis /Dermand (Demand Analysis) Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์เปลี่ยนแลงที่มีผลต่อการพัฒนา ส าหรับผลการวิเคราะห์ ศักยภาพ SWOT ANALYSIS TECHNIC ผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ของเทศบาลต าบล
นาครัว ด้วยเทคนิค  SWOT ANALYSIS ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1. ผู้บริหารมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 

1.พ้ืนที่ต าบลนาครัวเป็นพื้นที่กว้าง การบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง 
2.งบประมาณของ เทศบาลต าบลนาครัวมีไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ท่ัวถึงในระยะเวลาอัน
สั้น 
3.มีบุคลากรด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ 
4.น้ าอุปโภคบริโภคของประชาชนมีการปนเปื้อนของสาร
ฟูออไรด์และหินปูนขาว 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 
1.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อบจ.
ล าปาง กรมชลประทาน สนง.ทรัพยากรบาดาล สนง.
ทรัพยากรน้ า กรมโยธาธิการ และ กรมส่งเสริมกร
ปกครองท้องถิ่นเป็นต้น 
 

1. ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลง 
2. สถานการทางการเมือง  เศรษฐกิจ ทางภาครัฐท าให้
งบประมาณอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลง 
3. การบริหารงานของท้องถิ่นมีความเสี่ยงเนื่องจากการ
ตีความของตัวบทกฎหมายของท้องถิ่นและส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินบางครั้งมักจะสวนทางกัน 

 
2) การวิเคราะห์ (Swot ) ด้านสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

1. ต าบลนาครัวมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย 
2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานที่
เก่าแก่ในพ้ืนที่ 

1. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้  และสลับกับภูเขา และมี
ปัญหาความแห้งแล้งของพ้ืนที่ท าการเกษตร 
2. แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและโบราณ สถาน
ไม่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างถูกต้อง 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 
1. นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน้นการท่องเที่ยว
เป็นโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มขาดแคลน
ด้วยภัยธรรมชาต ิ
2.ปัญหาหมอกควันไฟ และการลักลอบเผาในที่
สาธารณะ 

3) การวิเคราะห์ Swot  ด้านสังคม 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1.เป็นชุมชนที่เป็นแบบชนบทดั่งเดิมมีความเป็นเครือ
ญาติและมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
2.มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
ที่งดงาม 
3.เป็นพื้นที่ท่ีไม่เสี่ยงต่อสาธารณภัย เช่นโคลนถล่ม น้ า
ท่วมขังในเวลานาน 

1.ขาดการสืบทอดศิลป์ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
2. การย้ายถิ่นของวัยแรงงานท าให้ในชุมชนมีวัยพึ่งพิง
เป็นจ านวนมาก 
3. ไมม่ีเจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลต าบลนาครัวที่มี
ความรู้ด้านสาธารณสุข 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. มีหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่ เช่น รพ.
สต. และ อสม. และคลินิคเอกชน 
2.มีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาท่ีตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่และที่ใกล้เคียงให้การสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. สถานการณ์โรคระบาด   เช่น ไข้เลือดออก             
ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 

4) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านเศรษฐกิจ 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1.ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์และการเกษตรปลอดสารเคมี 
2. มีพื้นท่ีการเกษตรค่อนข้างมาก 
3.กลุ่มอาชีพและเป็นฐานเศรษฐกิจของต าบล เช่น 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก การผลิตดอกไม้จาก
กระดาษ  กลุ่มท าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ฯลฯ 
4.เทศบาลต าบลนาครัวมีตลาดภายในส าหรับกลุ่ม
อาชีพบางกลุ่ม เช่น กลุ่มแกะสลักไม้ 

1. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
2.การเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่ครบ
วงจร 
3. ขาดการสืบทอด การเรียนรู้การแกะสลักไม้ 
4. ขาดการรวมกลุ่มหัตถกรรมไม้แกะสลักท าให้ไม่มี
อ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ 
5. พ้ืนที่อยู่ห่างไกลจากเส้นทางการสัญจรและการ
เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด 
6.คนรุ่นใหม่ไปท างานนอกพ้ืนที่ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1.มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านอาชีพ เช่น สนง.
การเกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์ สนง.พัฒนาชุมชนอ าเภอแม่
ทะ, กรมพัฒนาสังคมและมนุษย์ เป็นต้น 
2. รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและเศรษฐกิจชุมชน/ครัวเรือน 
 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
2.ปัญหาเรื่องโรคระบาดในพืช 
3. สถานการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ทวี
ความรุนแรงขึ้น 
4. การเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม            
ภาคบริการ  ภาคการเกษตร 
5. กระแสโลกาภิวัฒน์ 

5) การวิเคราะห์ Swot  ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1. มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ  การ
จัดเก็บรายได้  และยังได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก
จ านวนหนึ่ง 
2. มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานที่ไม่ซับซ้อน
ท าให้การบริหารงานง่ายและรวดเร็ว 
 

1. บุคลากรที่มีอยู่  ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2. การประสานงานระหว่างส่วนราชการทั้งในพ้ืนที่  
ต าบล  อ าเภอและจังหวัด ยังขาดประสิทธิภาพ 
3. เครื่องมือเครื่องใช้  อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 
1.รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ส่งเสริม
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 

1.มีภารกิจที่พร้อมที่จะถ่ายโอนหลายๆอย่างที่จะถ่าย
โอนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมาณมากแต่
ภารกิจนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณ
และทรัพยากรบุคคลในการด าเนินการ 
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-ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต เทศบาลต าบลนาครัว จากการได้ท าประชาคมชุมชนและใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  และข้อมูลการ
จัดท าแผนแม่บทของเทศบาลต าบลนาครัว สรุปได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาครัว ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1.  ปญัหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก 

      ลักษณะของปัญหา 
  - พ้ืนที่ต าบลนาครัวเป็นพื้นที่กว้าง และเป็นพ้ืนที่การเกษตร 

ประชาชนส่วนใหญ่มีการสัญจรเข้าพ้ืนที่การเกษตรท าให้ถนนช ารุด ท าให้การ
เดินทางสัญจรและขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรไม่สะดวก 

 
1.2  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 

      ลักษณะของปัญหา 
      - ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชนได ้

1.3 ปัญหาน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค 
      ลักษณะของปัญหา 

       - ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
ราษฎร  และระบบประปายังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากท่อประปายังเป็นรูป
แบบเดิม มีขนาดเล็ก ท าให้การการจ่ายน้ าประปาเป็นไปได้อย่างเชื่องช้า      

     - ไม่มีภาชนะส าหรับเก็บกักน้ าเพ่ือการบริโภค 
 

 
 
 

-พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาลยังประสบปัญหา
การคมนาคมไม่สะดวก 
 
 
 
- พ้ืนที่ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 

 
 
 
 
 
- พ้ืนที่ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 
 
 
 

 
 
 
- เทศบาล จัดงบประมาณในการก่อสร้างและ
ปรับปรุ งตลอดจนซ่อมแซมถนนในเขต
เทศบาลต าบลนาครัว อย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาดยางเพ่ิมข้ึน 
 
- เทศบาล ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
- การปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาของ
หมู่บ้าน 
- จัดหาภาชนะเก็บน้ า 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนา
ครัวขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1.4  ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
      ลักษณะของปัญหา 
      - โครงการสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่มีการสูบน้ าเพ่ือปล่อยให้เกษตรกร

ในระยะทางไกลได้ทั่วถึง เนื่องจากพ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นพื้นที่สูง 
 
 

 
 
- พ้ืนที่ในเขตเทศบาล. 

 

 
 
-เทศบาลประสานของบสนับสนุนการก่อสร้าง
สถานีสูบน้ าแห่งใหม่เพ่ิมเติม 
-เทศบาล.จัดสรรงบประมาณให้การในการขุด
ลอก ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ในพ้ืนที่การเกษตร,
คลองส่งน้ า,คลองระบายน้ า  

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

    ลักษณะของปัญหา 
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรท าให้ไม่มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับ

บริการ 
- ขาดการรวมกลุ่มของหัตถกรรมไม้แกะสลักท าให้ไม่มีอ านาจต่อรองทาง

เศรษฐกิจหรือรับบริการ 
-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการเกษตร 

 
 
-  ประชากรวัยท างานไปท างานนอก

พ้ืนที ่
-  เยาวชนบางส่วนที่จบการศึกษาภาค

บังคับแล้วไม่ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ไป  

-  กลุ่มสตรี /กลุ่มแม่บ้านที่ต้องการ
อาชีพเสริม 

 

 
 
- เทศบาล.จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร 
- ส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มในการประกอบ

อาชีพ 
- สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

ท่าบ่อขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

3.  ปัญหาด้านสังคม 

     ลักษณะของปัญหา 
- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มวัยท างาน เยาวชน และนักเรียน  
- ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและของ

มึนเมา ท าให้ขาดสติ คึกคะนอง 
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การลักขโมย 

 
 

- ประชาชน เยาวชน และนักเรียนใน
เขตเทศบาลต าบลนาครัว 

 
 

- นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยให้เทศบาล.ด าเนินการ
เชิงรุกร่วมกับฝ่ายปกครองและต ารวจ ในการ
ป้องปราม ตรวจค้น จับกุมผู้เสพ/ผู้ค้า และ
บ าบัดกลุ่มผู้ติดยาและกลุ่มเสี่ยง 

- แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ 

- งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 

4.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

     ลักษณะของปัญหา 
-    งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
-    ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง 
 

 
 

 
 

- ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานและ
พนักงานจ้างของเทศบาล 

 

 
 

- จัดสรรงบประมาณในการจัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมเ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการ 

- การอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนด้ าน
การเมือง การปกครอง 

 
 
 



62 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
นาครัวขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

5. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ลักษณะของปัญหา 
-  สถานที่ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 
-  กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้พรมแดนน าวัฒนธรรมตะวันตกเข้า

มามีอิทธิพลต่อสังคมและครอบครัว ท าให้ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม 
-  ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชน 

 
 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        

 
 
 
- เทศบาล.จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม 

ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดี
งามของท้องถิ่น 

 - จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้
ป ร ะ จ า ต า บ ล / ห้ อ ง ส มุ ด ชุ ม ช น / ที่ อ่ า น
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

6.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     ลักษณะของปัญหา 
- ขาดแคลนสถานที่ออกก าลังกาย/ลานกีฬา/สวนสาธารณะ 
- การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 
- สารเคมีตกค้างในอาหาร 

 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล 

 
 
เทศบาล. จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ 

- ก่อสร้างลานกีฬา/สวนสาธารณะ 
- ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิการปฏิบัติงาน

ของ  
อสม.ประจ าชุมชน 

7.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะของปัญหา 
-  ปัญหาปริมาณขยะในเขตชุมชนตลาด/ทางสาธารณะ เพ่ิมข้ึนทุกปี 
-  ห้วย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการดูแลบ ารุงรักษา 
-  ดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมีและปัญหาดินเค็ม 
 

 
 

- ชุมชนตลาด/ทางสาธารณะ  
- ที่สาธารณะ ล าคลอง  

 
 
- รณรงค์ เ พ่ือสร้างจิตส านึกการใช้วัสดุจาก

ธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลายยาก และเกิด
มลพิษ 

-  เทศบาล.จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า การปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ า การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมและเศรษฐกิจทั้งระดับชาติและ
ระดับระหว่างประเทศ ย่อมมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)   
ที่มีส่วนและอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน                  
กระแสโลกาภิวัตน์ที่เห็นได้ชัดเจนและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการเกิดกระบวนการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  การไฟฟ้าที่ตอบสนอง
ได้อย่างทันท่วงทีและจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันมา ประชาชนมักคุ้นเคยและต้องได้รับการตอบสนอง จึง
ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ชุมชนหมู่บ้านมีความหนาแน่น แต่ยังไม่มีระบบการทิ้ง
ขยะที่ได้มาตรฐาน เช่นการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิด
จากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือนกระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าเกิดกระบวนการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่าง
มากมาย เช่น ทรัพยากรแร่ธาตุ ป่าไม้ ทรัพยากรดิน อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเนื่องจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่เร่งด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาอาจท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ เช่น ทรัพยากรป่าไม้ที่ก าลัง
หมดไป ส่งผลกระทบมากมายทั้งฝนแล้ง โคลนถล่ม น้ าป่าไหลหลากอย่างรุนแรง  ทรัพยากรดินที่ปัจจุบันมีการใช้เคมี
ในการผลิตท าให้สารพิษตกค้างในดินและซึมสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติท าให้สัตว์น้ า และ แหล่งน้ าอุปโภค บริโภคมี
การปนเปื้อนของสารพิษ 

3) ด้านสังคม ประกอบด้วยดังนี้ 
3.1) ด้านการศึกษา  ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของสังคมการศึกษาที่มุ่งเน้นแต่การแข่งขันจนท า

ให้ผู้เรียนมิได้สนใจการเรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนตนเอง และ หลงลืมรากเหง้าของตนเอง 
3.2) ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับเอาวัฒนธรรม ประเพณีของ

ตะวันตกมาใช้ปะปนกับวัฒนธรรมไทย จนท าให้วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามเลือนหายไปจาก
ท้องถิ่น 

3.3) ด้านความเอ้ืออาทร สังคมไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมากจากอดีตและความมีเสน่ห์อีกอย่าง
หนึ่งของสังคมไทย คือ การเอ้ืออาทรกัน แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะสังคมเมือง และนอกจากนั้น
สังคมชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ความเป็นชนบทที่อยู่ร่วมกันอย่างญาติมิตรเอ้ืออาทรต่อกันเริ่มลด
น้อยลง ต่างคนต่างอยู่ จะสังเกตได้จากการลงแขกด านา การแบ่งปันลดน้อยลง 

3.4)ด้านสาธารณภัย สืบเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนัก เพ่ือตอบสนองกระแส
โลกาวัฒน์ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปมาก อันส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย  ขาดความสมดุล อันเป็นสาเหตุ
ของสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ 

3.5) ด้านสุขภาพอนามัยประชาชน ด้ านสุขภาพปัญหาที่พบคือโรคอุบัติ ใหม่ อุบัติซ้ า                
เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ  นั่นย่อมหมายถึงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง 

     4) ด้านเศรษฐกิจ  ด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้ความสมดุลของทุกส่วน
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกระบวนการด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีตเราผลิตเพ่ือบริโภคกลายมาเป็น
เพ่ือการค้าและการส่งออก  ส าหรับต าบลนาครัวเดิมเป็นสังคมการเกษตรรูปแบบทางเศรษฐกิจมุ่งผลิตไว้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นหลัก และการปลูกข้าวเป็นหลัก และควบคู่กับอาชีพหัตถกรรมไม้แกะสลัก รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย 
ปัจจุบันการผลิตเพ่ือการค้าขายเริ่มมีอิทธิพลต่อสังคมการเกษตร มีการปลูกพืชที่ไม่ได้บริโภคมากข้ึน  
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จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือกระแส              
โลกาภิวัฒน์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดจากความเจริญทางวัตถุและเกิด
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองกิเลสได้เป็นอย่างดี วิธีการจัดการกับกระแสโลกาภิ วัฒน์ได้นั้น                    
ในที่นี้ขอน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่มุ่งสร้างให้
เกิดความพอดี พอเพียง พอประมาณ  การด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ความสมเหตุและผล รวมทั้งการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในคนในสังคมให้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์และอยู่ท่ามกลางกระแสอย่างมีสติ  รวมทั้งการสร้างให้คนมี
ความรู้และน าความรู้ไปใช้อย่างมีคุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาของท้องถิ่นได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 


