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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหาภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ความเป็นมา 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 

20 ปีเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยน านโยบายรัฐบาล 11 ข้อ
ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้านและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 36 
กิจกรรมมาใช้เป็นกรอบในการจัดท าและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาลและกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 ต่อไป 

 พร้อมนี้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติซึ่งมี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการท าหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี    ที่
ต้องเชื่อมโยงกับกรอบการปฏิรูปทั้ง 11 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติและกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี 

วิสัยทัศน์  ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1) ความม่ันคง   
1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก

ในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมืนคงในทุกมิติ     
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์               
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน                
มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4)  ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่งคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

1.5)  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ า 



 ๒๐ 

 
2) ความม่ังคั่ง 

2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
ประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมกันมากขึ้น 

2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดส าคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3) ความยั่งยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน         ทุก
ภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

  3.4  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ       
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคงเสมอภาค  และเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
 
กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีกรอบแนวทางท่ีส าคัญดังนี้ 
(1.1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(1.2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(1.3) การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(1.4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(1.5) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
(1.6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศและกองทัพ 

            (1.7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พลังงานและน้ า 
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 (1.8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีกรอบแนวทางท่ีส าคัญดังนี้ 
(2.1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น  

ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า  เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จาก   ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 

(2.2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐาน  การผลิต
การเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  พัฒนาสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม     และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง  สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น  และภาคบริการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว  
ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

(2.3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทยพัฒนา และยกระดับผลิตภาพแรงงาน  เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(2.4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  พัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศและพัฒนาค
ลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการ  ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 

(2.5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(2.6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ
ในอนุภูมิภาคและนานาประเทศ  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  ส่งเสริมความร่วมมือ
กับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  อาหารสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการภัย
พิบัติส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของ
ประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ  เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่ าง
ประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค  สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆและสาธารณชนไทย 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีกรอบแนวทางที่ส าคัญดังนี้ 

(3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ      โดย
พัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 

(3.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3.3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(3.4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มีกรอบแนวทางที่

ส าคัญดังนี้ 
(4.1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(4.2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 



 ๒๒ 

(4.3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4.4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(4.5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกรอบแนวทาง   

ที่ส าคัญดังนี้ 
(5.1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(5.2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(5.3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(5.4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5.5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(5.6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีกรอบแนวทางที่ส าคัญ

ดังนี้ 
(6.1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
(6.2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(6.3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(6.4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(6.5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
(6.6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(6.7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 

และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก 2 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-
11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   12   พ.ศ. 2560 – 2564   ดังนี้ 

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

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคน
ในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงาน
ไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมได้อย่าง
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เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้
ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้นรวมทั้งสถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้นแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) 
ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ
วินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับ
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้
ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพอาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 
ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (7) ผลักดัน
ให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง 
และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้ 

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้
สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความ
คืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ 
รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคม
ของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมโอกาส
ให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้
ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ(3) 
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก13
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ
องค์การเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการ
ออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็น     
แม่ข่าย 

3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ า
กว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ า กัด



 ๒๔ 

ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมี
เสถียรภาพภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิต
ภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความ
ร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาค
การเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การ
ท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นโดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การ
บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรร
งบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และ (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้าง
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอด
ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงวาง
อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุน 

4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง
การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
มีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวี
ความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการ
รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มี
ประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความ
เสี่ ยงด้านภัยพิบัติ (7 ) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน กระแส
โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพ
ของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ 



 ๒๕ 

ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ดังนั้น การพัฒนาใน ระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการ
ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมี
ส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และ
แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบ
ในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
ปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ า นาจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ             
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ              
การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามา รถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยการพัฒนา
ระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้
มิได้กระท าความผิดแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ 
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า(2) 
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การ
จัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก
ตรงตามความต้องการ (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด า เนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ 
คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท า ให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้
พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ
อ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้



 ๒๖ 

พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนา
ด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ขนส่งอาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน 
พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา 
ขนส่ง (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า (4) พัฒนา
ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ (6) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุม
และท่ัวถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเ พ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้ เปรียบด้านแรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็น
เจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคม
นวัตกรรมได้การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และ
การเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) 
เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัย
และพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าว
กระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจของไทย และ (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขาSTEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้อง
ใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นใน
ระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขต
เมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
น่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาใน
กรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสใน
การเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีก
ด้วยดังนั้น  การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
มากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ
หลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค



 ๒๗ 

ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้น
น าพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วน
ร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและ 
(3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความ
ร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการ
ด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี 
เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไป
ลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ 
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาคดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่าย
การเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่
มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค
อนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งใน
ทุกระดับแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตร
ประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม
ขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (3) พัฒนาและ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค(4) ส่งเสริมการ
ลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน (6) สร้างความ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความ
มั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

 
1.4 แผนพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ สร้างมูลค่าเพ่ิม
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี ศักยภาพสูงด้วยภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค  GMS BIMSTEC 
และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล ผู้สูงอายุอย่างมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 



 ๒๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร จัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่าง ยั่งยืน  

  

1.5 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
  “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว  การค้า การลงทุน  สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถ่ินที่” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงาม มีเสน่ห์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
1.6 แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง 
วิสัยทัศน์จังหวัดล าปาง (Vision) 

“ล าปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” 
นิยาม : จังหวัดล าปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
โดยครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร และเป็นนครแห่งความสุขด้วยคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทางสังคมถ้วนหน้า การเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีโดยยึด
แนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปูาหมายระยะแรกของการพัฒนาที่เน้น
การพัฒนาภายใต้แนวคิด “ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
พันธกิจ 
 1. สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด
ให้สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 

3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพ่ิม
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 

5. ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทากงายภาพบุคลากรและการ
บริหารจัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรมท้องถิ่น
และถ่ินก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงของคนในจังหวัด
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเฝูาระวังและ
ปูองกันภัยในชุมชน 

8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในส่วนสังคมมีการด าเนินงานกานบริหารจัดการในทุกระดับให้
โปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้เหลักธรรมมาภิบาล 
 



 ๒๙ 

เปูาประสงค์รวม   
เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนและ

การเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพ้ืนที่และแก้ไขปัญหาความยากจนด้วย
การเสริมสร้างอาชีพสนองตอบต่อความต้องการของตลาด 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. เพ่ือเสริมสร้างจังหวัดล าปางให้เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไกเชื่อม
ประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการด ารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนและ
คุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดล าปาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสินค้าและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครบวงจร

บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรการท่องเที่ยว 
3. อนุรักษ์ พัฒนา พ้ืนฟูแหล่งน้ าท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้

รองรับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
5. การพัฒนาและบริการให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
6. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 
 
ตัวช้ีวัด  
1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ต่อป  
2. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อป  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตร

อินทรีย์ เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของประเทศ 
 
กลยุทธ์  
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า 

การปฏิรูปที่ดิน และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. พัฒนาเกษตร สถานบันเกษตร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการเข้าถึง

แหล่งทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่นได้
มาตรฐาน 

3.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์ ปละเกษตรอุตสาหกรรม โดยน าวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับมาใช้ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม



 ๓๐ 

แปรรูปการผลิต ทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
4. ส่งเสริมการตลาดและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธ์ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ ของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน 
 
ตัวช้ีวัด 
1. อัตราเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 3 ต่อป  
2. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์ม (พืชอาหาร ข้าว ปศุสัตว์ และประมง) และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่

ได้รับรองมาตรฐาน เช่น GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย์/PGS/GMP เป็นต้น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อป  
3. จ านวนชนิดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีความโดดเด่น ไม่น้อยกว่า 2 ชนิดสินค้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐาน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน บน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นจุดเชื่อมโยง โลจิสติกส์ของ
ภาคเหนือ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

 
กลยุทธ์  
1. เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ เพ่ือปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการพัฒนา

กระบวนการผลิตการบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพ่ือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนจามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน บนฐานรากของความรู้สมัยใหม่ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและ
ต่างประเทศ 

 
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์

ชุมชนที่ส าคัญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อป  
2. ร้อยละของผู้ประกอบที่ยื่นค าขอที่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มผช.) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ต่อป  
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อป  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถเข้าถึงบริการ

ขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมีการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ 
2. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถานบันครอบครัว สถานบันทางสังคม เพ่ือสร้าง

ภูมิคุ้มกัน ให้สามารถด ารงชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บูรณาการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบการเฝูาตรวจ 
4. เสริมสร้างศักยภาพด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารภัยของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการ

บริหารจัดการสาธารณภัย 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัด  
1.ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นฐาน ร้อยละ 60 
2. ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็งร้อยละ 70 
3. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง ร้อยละ 20 (ลดลงจากป  2562) 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ ต่อป  

5. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน ลดลง 5,000 ตัน ต่อป  
 
 
1.7 ทิศทางการพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปางเป็นองค์กรแห่งความสุข” 
   องค์กรแห่งความสุข หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มี
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้หลัก
กฎหมายหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานที่ควบคู่ไปกับการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
อย่างทั่วถึง ภายใต้ความเป็นกลาง ความเสมอภาค เป็นธรรมและเป็นสังคมแห่งความสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วยกลยุทธดังนี้ 
1.1 การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบ ารุงรักษาถนน สะพาน และการบ ารุงสายทางอ่ืน 
1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
1.3 การไฟฟูาสาธารณะ 
1.4 การวางผังเมือง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธดังนี้ 
2.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2.2 อนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝูาระวังและการปูองกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน ประกอบด้วยกลยุทธดังนี้ 
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
3.2  การศึกษา 
3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4 การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยกลยุทธดังนี้ 
4.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
4.5 การส่งเสริมการการตลาดและการใช้สินค้าทิ้งถ่ิน 
4.6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วยกลยุทธดังนี้ 



 ๓๓ 

5.1 การพัฒนาบุคลากร 
5.2 การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
5.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน 
    2.1 วิสัยทัศน์   
 “ สังคมแห่งความสุขเป็นนิจ   ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้  เพ่ือมุ่งให้บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ” 
     องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน  ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  โดยกระบวนการ
ประชาคม  ให้มีการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม “ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ”  โดยยึด
หลักประสานความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรหลัก  คือ  กลุ่ม/องค์กร  ประชาชน  กรรมการหมู่บ้าน  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ประชาคม  อย่างมีส่วนร่วม  โดยใช้กระบวนการประชาคมกระตุ้นและระดมความคิด
จากประชาชน    เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการจัดท าวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   และการบริหารงาน
โดยยึดธรรมาภิบาล คือ นิติธรรม  คุณธรรม  โปร่งใส  มีส่วนร่วม  รับผิดชอบ และความคุ้มค่า  นอกจากนั้นยังมี
บริหารงานภายใต้หลักที่ว่า  “เทศบาลต าบลรู้อะไร ต้องให้ประชาชนรู้ด้วย”  โดยการเปิดเผยข้อมูล  การ
ด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบและรับข้อมูลได้ตลอดเวลา    
    2.2 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

 
2.3 เปูาประสงค์ 

  1) ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 
  2) ต าบลไหล่หินมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   

4) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  5) เทศบาลต าบลไหล่หินเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  

2.4 ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละถนน รางระบายน้ า ท่อ และ สะพาน ที่ได้มาตรฐาน 
2) ร้อยละสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3) ร้อยละพ้ืนที่ที่ไฟฟูาสาธารณะครอบคลุม 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีจิตส านึกและมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
5) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
6) ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ

พัฒนา 
7) ร้อยละของจ านวนประชาชนต าบลไหล่หินที่ได้รับการศึกษา 
8) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่น 
9) ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี 
10) จ านวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
11) ร้อยละของการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 
12) ร้อยละของครัวเรือนยากจน 
13) ร้อยละของสินค้าท้องถิ่นได้กระจายภายในท้องถิ่น 
14) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม 
15) ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
16) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 

 
2.5 ค่าเปูาหมาย 

1) ร้อยละระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
3) ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
5) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  
6) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้                                 

2.6 กลยุทธ์ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 

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

การเกษตร 
1.3) ด้านการไฟฟูาสาธารณะ 

2.ยุทธศาสตร์ที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
2.1)ด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2.2)ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝูาระวัง และการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมประกอบด้วยกลยุทธ์ 

3.1) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาส 

3.2) ด้านการศึกษา 
3.3) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4) ด้านการปูองกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
3.5) ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
3.6) ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

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

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร  ประกอบด้วยกลยุทธ์ 



 ๓๕ 

5.1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
5.2) ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1) ประชาชนได้รับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างทันท่วงที  
2) ประชาชนต้องได้รับบริการงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และได้

มาตรฐาน 
3) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจ ให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ต าบลไหล่หิน 
4) พัฒนา และส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
5) พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6) ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7) เพ่ิมศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้

ครอบคลุมและท่ัวถึง 
8) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 

2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนาในระดับ

ภูมิภาค   ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมี
ความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นการด าเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างท า แต่อย่างไรก็ดีทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีความอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรค านึงถึงบริบท และทิศทางการ
พัฒนาของคนทั้งชาติเป็นส าคัญด้วย    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ไหล่หินที่มี
ความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับอ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ  จะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในสองระดับคือ ระดับที่ 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยง
ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
1  ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  นโยบายของ
ทางผุ้ว่าราชการนจังหวัดล าปาง  นโยบายนายอ าเภอห้างฉัตร  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
ระดับที่ 2 ข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom up)  โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในการประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน  ระดับต าบล   ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ เป็นต้น    ความเชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ ภูมิภาค 
จังหวัด และท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคมแห่งความสุข เกิดความมั่นคง  ยั่งยืน สมดุล  ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
   
3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              ด าเนินการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ   ขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน   รวมทั้งการวิเคราะห์
จุดแข็ง  จุดอ่อน   ขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน  อันเป็นสภาวะภายในท้องถิ่น   ซึ่งเป็นการประเมิน
สถานภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หินในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  ในการวิเคราะห์  
ดังนี้ 
 
 



 ๓๖ 

ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพ SWOT ANALYSIS TECHNIC ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน ด้วยเทคนิค  
SWOT ANALYSIS 

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

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1.ผู้บริหารมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
2. ท าเลที่ตั้งภูมิศาสตร์เหมาะสม  สามารถเชื่อมโยง
การขนส่งระหว่างอ าเภอเกาะคา/อ าเภอห้างฉัตร/
อ าเภอเสริมงาม/อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน/อ าเภอ
เมือง และระหว่างจังหวัดล าปาง/จังหวัดล าพูน 
 
 

1.พื้นที่ต าบลไหล่หินค่อนข้างกว้าง การบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง 
2.งบประมาณของ เทศบาลต าบลไหล่หินมีไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ท่ัวถึงในระยะเวลาอัน
สั้น 
3. การคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
4.มีบุคลากรด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เพียงพอ 
5.น้ าอุปโภคบริโภคของประชาชนมีการปนเปื้อนของสาร
ฟูออไรด์ 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 
1.ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อบจ.ล าปาง กรม
ชลประทาน สนง.ทรัพยากรบาดาล สนง.ทรัพยากรน้ า 
อ าเภอห้างฉัตร และ กรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น
เป็นต้น 

1. ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลง 
2. สถานการทางการเมือง  เศรษฐกิจ ทางภาครัฐท าให้
งบประมาณอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลง 
3. การบริหารงานของท้องถิ่นมีความเสี่ยงเนื่องจาก
การตีความของตัวบทกฎหมายของท้องถิ่นและ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินบางครั้งมักจะสวนทางกัน 

 
2) การวิเคราะห์ (Swot ) ด้านสิ่งแวดล้อม 

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

1. ต าบลไหล่หินมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย 
2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานที่
เก่าแก่ในพ้ืนที่ 

1. พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นปุาไม้  ภูเขา และมีปัญหาความ
แห้งแล้ง 
2. แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและโบราณ สถาน
ไม่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างถูกต้อง 
 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 

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

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มขาดแคลน
ด้วยภัยธรรมชาต ิ
2.ปัญหาหมอกควันไฟ และการลักลอบเผาในที่
สาธารณะ 



 ๓๗ 

 
 

3) การวิเคราะห์ Swot  ด้านสังคม 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1.เป็นชุมชนที่เป็นแบบชนบทดั่งเดิมมีความเป็นเครือ
ญาติและมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
2.มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
ที่งดงาม 
3.เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เสี่ยงต่อสาธาณภัย เช่นโคลนถล่ม น้ า
ท่วมขังในเวลานาน 
4.มีเจ้าหน้าที่ภายใน เทศบาลต าบลไหล่หินมีความรู้
ด้านสาธารณสุข 

1.ขาดการสืบทอดศิลป วัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
2.การย้ายถิ่นของวัยแรงงานท าให้ในชุมชนมีวัยพึ่งพิง
เป็นจ านวนมาก 
3. เป็นพื้นที่ท่ีอาจเกิดโรคระบาดได้ง่ายเนื่องจากมีการ
ไหลเวียนของประชาชนในพื้นที่ เช่น กลุ่มผู้ขายยา
สมุนไพรไปขายในพ้ืนที่ต่างจังหวัดและอาจเป็นพาหะ
ในแพร่ระบาดของโรคได้ เช่น ไข้เลือดออก 

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

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

1. สถานการณ์โรคระบาด   เช่น ไข้เลือดออก             
ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 

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

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1.ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์ 
2. มีพ้ืนที่การเกษตรค่อนข้างมาก 
3.กลุ่มอาชีพเกิดขึ้นในชุมชน เช่น กลุ่มคนพิการผลิต
ดอกไม้  ท าปุ๋ยจากไส้เดือนดิน 
4.ต าบลไหล่หินมีตลาดภายในส าหรับกลุ่มอาชีพบาง
กลุ่ม เช่น กลุ่มคนพิการต าบลไหล่หิน 

1. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
2. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. การเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่ครบ
วงจร 
4.กลุ่มอาชีพขาดทักษะและฝีมือ 
5.วัยแรงงานออกไปท างานนอกพ้ืนที่ 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 
1.มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านอาชีพ เช่น สนง.
การเกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์ สนง.พัฒนาชุมชนอ าเภอ
ห้างฉัตร เป็นต้น 
2. รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและเศรษฐกิจชุมชน/ครัวเรือน 
 

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



 ๓๘ 

 
 

5) การวิเคราะห์ Swot  ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1. มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ  การ
จัดเก็บรายได้  และยังได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก
จ านวนหนึ่ง 
2. มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานที่ไม่
ซับซ้อนท 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..มีสถาบันทางการศึกษาที่ให้บริการด้านวิชาแก่
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการฟรี เช่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

1.มีภารกิจที่พร้อมที่จะถ่ายโอนหลายๆอย่างที่จะถ่าย
โอนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมาณมากแต่
ภารกิจนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณ
และทรัพยากรบุคคลในการด าเนินการ 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมและเศรษฐกิจทั้งระดับชาติ
และระดับระหว่างประเทศ ย่อมมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ 
(Globalization)  ที่มีส่วนและอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน กระแสโลกาภิวัตน์ที่เห็นได้ชัดเจนและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการเกิดกระบวนการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  การไฟฟูาที่ตอบสนองได้
อย่างทันท่วงทีและจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันมา ประชาชนมักคุ้นเคยและต้องได้รับการตอบสนอง จึงท าให้
การพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าเกิดกระบวนการน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมาย เช่น ทรัพยากรแร่ธาตุ ปุาไม้ ทรัพยากรดิน อันส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เร่งด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาอาจท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษได้ เช่น ทรัพยากรปุาไม้ที่ก าลังหมดไป ส่งผลกระทบมากมายทั้งฝนแล้ง โคลนถล่ม น้ าปุาไหลหลากอย่าง
รุนแรง  ทรัพยากรดินที่ปัจจุบันมีการใช้เคมีในการผลิตท าให้สารพิษตกค้างในดินและซึมสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ
ท าให้สัตว์น้ า และ แหล่งน้ าอุปโภค บริโภคมีการปนเปื้อนของสารพิษ 

3) ด้านสังคม ประกอบด้วยดังนี้ 
3.1) ด้านการศึกษา  ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของสังคมการศึกษาที่มุ่งเน้นแต่การแข่งขันจน

ท าให้ผู้เรียนมิได้สนใจการเรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนตนเอง และ หลงลืมรากเหง้าของตนเอง 
3.2) ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับเอาวัฒนธรรม ประเพณี

ของตะวันตกมาใช้ปะปนกับวัฒนธรรมไทย จนท าให้วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
เลือนหายไปจากท้องถิ่น 

3.3) ด้านความเอ้ืออาทร สังคมไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมากจากอดีตและความมีเสน่ห์อีกอย่าง



 ๓๙ 

หนึ่งของสังคมไทย คือ การเอ้ืออาทรกัน แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะสังคมเมือง และ
นอกจากนั้นสังคมชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ความเป็นชนบทที่อยู่ร่วมกันอย่างญาติมิตร
เอ้ืออาทรต่อกันเริ่มลดน้อยลง ต่างคนต่างอยู่ จะสังเกตได้จากการลงแขกด านา การแบ่งปันลดน้อยลง 

3.4) ด้านสาธารณภัย สืบเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนัก เพ่ือตอบสนอง
กระแสโลกาภัตน์ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปมาก อันส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย  ขาดความ
สมดุล อันเป็นสาเหตุของสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ 

3.5) ด้านสุขภาพอนามัยประชาชน ด้านสุขภาพปัญหาที่ พบคือโรคอุบัติ ใหม่อุบัติซ้ า                
เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ  นั่นย่อมหมายถึงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง 

     
 4) ด้านเศรษฐกิจ  ด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ความสมดุลของทุกส่วนเปลี่ยนแปลงไป 

เนื่องจากกระบวนการด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีตเราผลิตเพ่ือบริโภคกลายมาเป็นเพ่ือการค้า
และการส่งออก  ส าหรับต าบลไหล่หินเดิมเป็นสังคมการเกษตรรูปแบบทางเศรษฐกิจมุ่งผลิตไว้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นหลัก และการปลูกข้าวเป็นหลัก ปัจจุบันการผลิตเพ่ือการค้าขายเริ่มมีอิทธิพลต่อสังคมการเกษตร มี
การปลูกพืชที่ไม่ได้บริโภคมากขึ้น และต้องขายอย่างเดียวไม่สามารถเก็บไว้บริโภคได้ในสถานการณ์ที่ราคา
ผลผลิตตกต่ า 
จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้ามามี
อิทธิพลต่อคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดจากความเจริญทางวัตถุและเกิดสิ่งอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองกิเลสได้เป็นอย่างดี   วิธีการจัดการกับกระแสโลกาภิวัตน์ได้นั้น ในที่นี้ขอน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่มุ่งสร้างให้เกิดความพอดี 
พอเพียง พอประมาณ  การด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ความสมเหตุและผล รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในคน
ในสังคมให้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์และอยู่ท่ามกลางกระแสอย่างมีสติ  รวมทั้งการสร้างให้คนมีความรู้และน า
ความรู้ไปใช้อย่างมีคุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาของท้องถิ่นได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  
 
3.3 ความเชื่อมโยงและการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามเจตนารมย์และความเป็นอิสระในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย กลยุทธ์ ดังนี้ 

- ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน 
- ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร 
- ด้านการไฟฟูาสาธารณะ 

โดยมีความเชื่อมโยงกับ 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  คือ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
1.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง คือ  ยุทธศาสตร์ที่  3 สินค้า อัตลักษณ์ อุตสาหกรรม หัตถ

อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4  สังคม 
คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ 
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

1.4 แผนพัฒนาภาคเหนือ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความ
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ยากจน พัฒนาระบบดูแล ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
ภาคบริการ 

1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  และ ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์  

1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้ 

- ด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝูาระวัง และการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยมีความเชื่อมโยงกับ 
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงาม มี
เสน่ห์ 

2.4 แผนพัฒนาภาคเหนือ คือยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ 
จัดระบบบริหาร จัดการน้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันอย่าง ยั่งยืน  

2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
3.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน ในยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม  

ประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้ 
- ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้ พิการ  ผู้ปุวยเอดส์ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
- ด้านการศึกษา 
- ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ด้านการปูองกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
- ด้านการส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน 
- ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง   คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
3.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน)ประเด็น



 ๔๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว 

3.4 แผนพัฒนาภาคเหนือ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พัฒนาระบบดูแล ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
ภาคบริการ 

3.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5  การ
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน    และยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

3.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                 
และยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 
4. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา ด้าน

เศรษฐกิจ ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
- ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
- ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
- ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คือ  ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
4.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง คือ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร และยุทธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอัต
ลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

4.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน)                  
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว 
4.4 แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 

สามารถ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ
ที่มี ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการ
เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  และยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมสูง 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน   และ ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
5. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ

พัฒนาองค์กร  ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
- ด้านการพัฒนาบุคลากร 
- ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คือ  ประเด็น



 ๔๒ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
5.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน)  คือ

ยุทธศาสตร์  ที่ 1  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงาม มี
เสน่ห์ 

5.4 แผนพัฒนาภาคเหนือ คือยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 
พัฒนาระบบดูแล ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาค
บริการ 

5.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลในงคมไทย 

5.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

“สิ่งแวดล้อมดี คนมีการศึกษา แหล่งศาสนาวัฒนธรรม น าชุมชนผาสุข” 
 

พันธกิจ (Mission) เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน จึงก าหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานของชุมชนให้ครบถ้วนทั่วถึงและได้
มาตรฐาน 
 2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีโดยความร่วมมือทุก
ภาคีในชุมชน 

3. ส่งเสริมการศึกษา และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวทางประชารัฐ 
 7. พัฒนาการให้บริการพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน  
 

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 
 



 ๔๓ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ - พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานของชุมชนให้ครบถ้วนทั่วถึงและ

ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
ค่าเป้าหมาย : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานการอ านวยความสะดวกทั่วถึงเหมาะกับการอยู่อาศัยของ

ประชาชน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  
และสะพาน 

1. ร้อยละ 80 ของเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการ
ก่อสร้างปรับปรุง 

๒.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

2. ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ 

3. การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  และการ
บ ารุงรักษาไฟถนน  (ไฟก่ิง) 

3. ร้อยละ 80 ของเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการ
ขยายเขตไฟฟูา 

4. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบการ
ระบายน้ าท่วมขัง 

4. ร้อยละ 80 ของเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการวาง
ระบบการระบายน้ า 

5. การวางระบบผังเมืองรวม 
 

5. ร้อยละ 80 สามารถใช้ประโยชน์จากระบบผัง
เมืองรวมได้ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดท า
ระบบบริการสาธารณะ 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
อย่างเป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ - อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีโดยความ

ร่วมมือทุกภาคีในชุมชน 
เป้าประสงค์ : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 
ค่าเป้าหมาย : ต าบลไหล่หินมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 



 ๔๔ 

1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก  ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักและได้รับความรู้  

2. การบ าบัดฟื้นฟู  การเฝูาระวัง  และการปูองกัน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจิตส านึกใน
การปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

3. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  และบ ารุงรักษาแหล่ง
น้ าสาธารณประโยชน์ 

3. ร้อยละ 50 ของจ านวนแหล่งน้ าได้รับการ
บ ารุงรักษา 

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 4. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ใน
การจัดการขยะในครัวเรือน 
5. ร้อยละ 70 ของครัวเรือนในต าบลไหล่หิน ได้รับ
การจัดเก็บ/ขน/การก าจัดขยะมูลฝอย 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
พันธกิจ - การส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลูกผังคุณธรรมจริยธรรม 
เป้าประสงค์ - อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความม่ันคงปลอดภัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ค่าเป้าหมาย - ประชาชนต าบลไหล่หินร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
  - ประชาชนต าบลไหล่หินมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑.  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส 

1. ร้อยละ 80 ของเด็ก สตรี คนชรา ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล 
 

2. การสนับสนุนด้านการศึกษา  ทั้งในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับ
การส่งเสริมด้านการศึกษา 

3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3. ร้อยละ 80 ของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในต าบล 

4. ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับการปูองกันและ
ส่งเสริมสุขภาพ 



 ๔๕ 

5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 5. ร้อยละ 80 ของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

6. การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย 

6. ร้อยละ 90 ของครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือจาก
เหตุสาธารณภัย 
7. ร้อยละ 90 ของครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความม่ันคงปลอดภัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมล าปางให้เป็นสังคมแหล่ง
การเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความม่ันคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
พันธกิจ - ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทุกภาคส่วน 
ค่าเป้าหมาย : เศรษฐกิจชุมชนต าบลไหล่หินได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1.  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชนในต าบล 

1. ร้อยละของอัตราการว่างงานลดลง 
2. ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมีรายได้เพียงพอกับการ
ด ารงชีพ 

๒.  การส่งเสริมการตลาด  และการใช้สินค้า 3. ร้อยละ 80 ของกลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมความรู้



 ๔๖ 

ท้องถิ่น และการตลาด 
4. ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนมี
คุณภาพ 

๓.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบล 5. ร้อยละของอัตรานักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๔.  การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า  และระบบส่งน้ า
ใช้ในการเกษตร 

6. ร้อยละของแหล่งกักเก็บน้ าและระบบส่งน้ ามี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

๕.  การปรับปรุง  บ ารุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ า  และ
ระบบส่งน้ าใช้ในการเกษตร 

7. ร้อยละ 60 ของแหล่งกักเก็บน้ า และระบบส่งน้ า
ได้รับการปรับปรุง บ ารุงรักษา 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริหาร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
พันธกิจ - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวทาง 

ประชารัฐ 
 - พัฒนาการให้บริการพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
เป้าประสงค์ : การบริการจัดการของเทศบาลมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด าเนินงานแบบมีส่วน

ร่วมและบูรณาการ 
ค่าเป้าหมาย : ประชาชนต าบลไหล่หินได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการบริหารโดย

กระบวนการประชาคม 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑.  การพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ความสามารถใน
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ  และทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

๒.  การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  
และสถานที่ปฏิบัติราชการให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติราชการ 

2. ร้อยละ 90 ของเครื่องมือเครื่องใช้มีความทันสมัย
และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

๓.  การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  ในกิจการ  
บทบาท  และอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

3. ร้อยละ 70 ของประชาชนได้รับความรู้และมีส่วน
ร่วมในการเมืองและการบริหาร 

๔.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน



 ๔๗ 

รูปแบบกระบวนการประชาคม 
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

1. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น SWOT 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Analysis) 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
2. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. มีการแบ่งส่วนงานที่ชัดเจนและครอบคลุมงานที่รับผิดชอบตาม
อ านาจหน้าที่ 
4. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
5. การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาอาชีพ 
7. มีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
8. การปฏิบัติงานยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย     
และนโยบาย 
9. มีเทศบัญญัติใช้เป็นเครื่องมีในการบริหารงาน 

1. ขาดบุคลากรรับผิดชอบงานบางต าแหน่ง 
2. ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 
3. งบประมาณมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนา 
4. ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงาน 
5. ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ระบบ IT ในการให้บริการประชาชนแบบ 
One stop service  

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Analysis) 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 

1. มีการคมนาคมที่สะดวกสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้หลายต าบล 
– อ าเภอ และมีเส้นทางลัดออกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ล าพูน – เชียงใหม่ได้ 
2. มีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ส าคัญ มีผู้คนทุกระดับชั้นให้ความสนใจ
และเคารพนับถือ 

1. กระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยมแผ่ขยายเข้ามาใน
พื้นที่ และการเจริญเติบโตของเมืองรวดเร็วเกินไป 
2. ต้องรอโอกาสการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 
3. การถ่ายโอนภารกิจมีมากขึ้นซึ่งขัดกับเทศบาล



 ๔๘ 

3. มีประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และโดดเด่นเป็นที่รู้จักและสนใจของ
คนทั่วไป เช่น ประเพณีสงกรานต์วัดไหล่หินหลวง เป็นต้น 
4. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จังหวัดล าปางให้
การสนับสนุน 
5. อยู่ใกล้วัดพระธาตุล าปางหลวง มี่มีนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ มาเยี่ยมชนมากอยู่แล้ว 
6. อยู่ใกล้น้ าพุร้อน ดอยฮาง ต าบลใหม่พัฒนาซึ่งในอนาคตสามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
7. มีโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
8. มีแม่น้ า และแหล่งน้ าหลายแหล่ง เช่น แม่น้ ายาว น้ าแม่ฮวก        
น้ าแม่เหิน อ่างเป็นน้ าแม่เหิน อ่างเก็บน้ า แม่ฮวก 
9. มีคลองส่งน้ าตามโครงการชลประทานกิ่วคอหมาผ่าน 
10. มีพื้นที่ท าการเกษตรมากมาย สามารถส่ง เสริม สนับสนุน           
ให้มีผลผลิตเพิ่มข้ึนได้อีกเป็นจ านวนมาก 
11. มีเครือข่ายการสื่อสารที่สะดวกต่อการติดต่อ 
12. มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย 
4. ขาดการจัดการระบบน้ าเพื่อการเกษตร และการ
อุปโภคบริโภค 
5.  คนในพื้ นที่ ไ ป เรี ยน  และท า ง านต่ า งพื้ นที่         
และต่างประเทศมาก 
6. มีปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น กลิ่นมูลสุกร ไก่  
เป็นต้น 
7. มีปัญหายาเสพติด และอบายมุขต่างๆ เช่น       
การพนัน สุรา เป็นต้น 
8. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการดูและสุขภาพ
และการออกก าลังกาย 
9. ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
10. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
 

 
 
2. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานของ
ท้องถิ่นในการพัฒนาทุกๆด้าน 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการกระจายอ านาจมากข้ึน 
3. ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 

1. กฎระ เบี ยบข้ อบั ง คั บต่ า งๆ  มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา 
2. มีประชากรแฝงเพ่ิมข้ึน 
3. การถ่ายโอนภารกิจบางภารกิจยังขาด
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะด้าน 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลไหล่หิน พ.ศ.2561 – 2565 

 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม   

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

5. การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคงและยั่งยืน 

2. การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเล่ือมล้ า
ในสังคม 

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

4. การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

7. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสตกิส ์

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย และ
นวัตกรรม 
 

9. การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

10. ความร่วมมอืระหวา่ง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริหาร และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การสร้างเสริม
และพัฒนาจังหวัด
ล าปางให้มีความ
พร้อมรองรับการเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
อย่างเป็นระบบ 

3. การส่งเสริม
และพัฒนา
สินค้าเกษตร
ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน
แบบครบวงจร 

4. การเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และ
สังคมล าปางให้เป็นสังคมแหล่งการ
เรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน
สามารถด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. การรักษา
ความมั่นคงการจัด
ระเบียบสังคมและ
สร้างความร่วมมือ
ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

6. การส่งเสริม
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

7. การบริหาร
กิจการบา้นเมือง 
ที่ดีด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

2. ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

5. ด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี 
 (พ.ศ.2560-2579) 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดล าปาง 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดล าปาง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลไหล่หิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  
 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

2. ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

5. ด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลไหล่หิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  
 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

2. ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

5. ด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
 

เป้าประสงค ์
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐานและทั่วถึง 
 

บริหารจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ประชาชนใช้ชีวิต
อยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 
 

อนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีมีความมั่นคงปลอดภัย
และ อยู่ ร่ ว มกั นอย่ า ง มี
ความสุข 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนทุกภาคส่วน 
 

การบริหารจัดการของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ด า เนินงานแบบมีส่วนร่ วมและ
บูรณาการ 
 

กลยุทธ ์
 

๑.  การกอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรกัษา  
ถนน  และสะพาน 
๒.  การกอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรกัษา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
3.การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  และการ
บ ารุงรักษาไฟถนน  (ไฟกิ่ง) 
4.การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา
ระบบการระบายน้ าท่วมขัง 
การวางระบบผังเมืองรวม 

1. การสร้างจติส านกึและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
2. การบ าบัดฟืน้ฟู  การเฝูาระวัง  และ
การปูองกนัรกัษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 
3. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  และ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณประโยชน ์
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
มูลฝอย 

๑.  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส 
2.การสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในระดับ
ประถมศึกษามัธยมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
4.การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในต าบล 
5.การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
6.การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

1.  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชนในต าบล 
๒.  การส่งเสริมการตลาด  และการใช้
สินค้าทอ้งถิน่ 
๓.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบล 
๔.  การกอ่สร้างแหล่งกกัเก็บน้ า  และ
ระบบส่งน้ าใช้ในการเกษตร 
๕.  การปรับปรุง  บ ารงุรกัษาแหล่งกัก
เก็บน้ า  และระบบส่งน้ าใช้ใน
การเกษตร 
 

๑. การพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ความสามารถ
ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบั ติราชการ  และทันต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
๒. การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  
และสถานที่ปฏิบัติราชการให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติราชการ 
๓. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  ในกิจการ  
บทบาท  และอ านาจหน้ าที่ ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน   
๔.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รูปแบบกระบวนการประชาคม 
 แผนงาน 

 
บริหารงานท่ัวไป การรักษาความ

สงบภายใน 
การศึกษา สาธารณสุข เคหะและ

ชุมชน 
สร้างความเข้มแข็ง 
ชุองชุมชน 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

การเกษตร งบกลาง 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
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แบบ ยท. 02 
แผนผังยุทธศาสตรก์ารพัฒนาต าบลไหล่หิน พ.ศ.2561 – 2565 (strategic map) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต าบลไหล่หิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  
 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

2. ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

5. ด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
 

วิสัยทัศน์ 
 

“สิ่งแวดล้อมดี คนมีการศึกษา แหล่งศาสนาวัฒนธรรม น าชุมชนผาสุข” 

เป้าประสงค ์
 

ค่าเป้าหมาย 
 

กลยุทธ ์
 

แผนงาน 
 

ระบบ โคร งส ร้ า งพื้ น ฐ าน ไ ด้
มาตรฐานการอ า นวยความ
สะดวกทั่วถึงเหมาะกับการอยู่
อาศัยของประชาชน 
 

ต าบลไหล่หินมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 
 

ประชาชนต าบลไหล่หินร่วมกัน
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปะ
วัฒนาธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนต าบลไหล่หิน
มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี        
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  
 

เศรษฐกิจชุมชน
ต าบลไหล่หิน
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา 

ประชาชนต าบลไหล่หินได้รับการ
บริการทีมีประสิทธภิาพและมีส่วน
ร่วมในการบริหารโดยกระบวนการ
ประชาคม 

๑.  การกอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรกัษา  
ถนน  และสะพาน 
๒.  การกอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรกัษา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
3.การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  และการ
บ ารุงรักษาไฟถนน  (ไฟกิ่ง) 
4.การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา
ระบบการระบายน้ าท่วมขัง 
การวางระบบผังเมืองรวม 

1. การสร้างจติส านกึและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
2. การบ าบัดฟืน้ฟู  การเฝูาระวัง  และ
การปูองกนัรกัษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 
3. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  และ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณประโยชน ์
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
มูลฝอย 

1.  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชนในต าบล 
๒.  การส่งเสริมการตลาด  และการใช้
สินค้าทอ้งถิน่ 
๓.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบล 
๔.  การกอ่สร้างแหล่งกกัเก็บน้ า  และ
ระบบส่งน้ าใช้ในการเกษตร 
๕.  การปรับปรุง  บ ารงุรกัษาแหล่งกัก
เก็บน้ า  และระบบส่งน้ าใช้ใน
การเกษตร 
 

๑.  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส 
2.การสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในระดับ
ประถมศึกษามัธยมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
4.การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในต าบล 
5.การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
6.การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

๑. การพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ความสามารถ
ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบั ติราชการ  และทันต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
๒. การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  
และสถานที่ปฏิบัติราชการให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติราชการ 
๓. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  ในกิจการ  
บทบาท  และอ านาจหน้ าที่ ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน   
๔.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รูปแบบกระบวนการประชาคม 
 

บริหารงานท่ัวไป การรักษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความเข้มแข็ง 
ชุองชุมชน 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

การเกษตร งบกลาง อุตสาหกรรม
และการโยธา 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐานและทั่วถึง 
 

บริหารจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ประชาชนใช้ชีวิต
อยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 
 

อนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีมีความมั่นคงปลอดภัย
และ อยู่ ร่ ว มกั นอ ย่ า ง มี
ความสุข 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนทุกภาคส่วน 
 

การบริหารจัดการของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ด า เนินงานแบบมีส่วนร่ วมและ
บูรณาการ 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้
มาตรฐานแบบครบ
วงจร 
 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้
มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
เส้นทางคมนาคมที่
ได้รับการก่อสร้าง
ปรับปรุง 
2. ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช ้
3. ร้อยละ 80 ของ
เส้นทางคมนาคมที่
ได้รับการขยายเขต
ไฟฟูา 
4. ร้อยละ 80 ของ
เส้นทางคมนาคมที่
ได้รับการวางระบบ
การระบายน้ า 

80 
 
 
 
80 
 
 
80 
 
 
 
80 

85 
 
 
 
85 
 
 
85 
 
 
 
85 

90 
 
 
 
90 
 
 
90 
 
 
 
90 
 

90 
 
 
 
95 
 
 
90 
 
 
 
90 
 
 
 
 

90 
 
 
 
95 
 
 
90 
 
 
 
90 
 
 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกรวดเร็ว
และทั่วถึง 

๑.  การก่อสร้าง  
ปรับปรุง  
บ ารุงรักษา  ถนน  
และสะพาน 
๒.  การก่อสร้าง  
ปรับปรุง  
บ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บา้น 
3. การขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ  
และการบ ารุงรักษา
ไฟถนน  (ไฟกิ่ง) 
4. การกอ่สร้าง  
ปรับปรุง  
บ ารุงรักษาระบบ
การระบายน้ าทว่ม
ขัง 
5. การวางระบบผัง
เมืองรวม 
 

1.ก่อสร้าง 
ปรับปรุงถนน 
2. ก่อสร้าง 
ปรับปรุงระบบ
ประปา 
3. ติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะและไฟ
ส่องสว่าง 
4. ก่อสร้าง
ปรับปรุงราง
ระบายน้ า 

กองช่าง กรมส่งเสริม 
 
อบจ. 
 
ปภ.จังหวัด 
 
การไฟฟูาสว่น
ภูมิภาค 
 
แขวงทาง
หลวง 
 
กรมทรัพฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

 
 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

บริหารจัดการ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้
ประชาชนใช้
ชีวิตอยูก่ับ
ธรรมชาติได้
อย่างยั่งยืน 
 

1. ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักและได้รับ
ความรู้ 
2. ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี
จิตส านึกในการ
ปูองกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
3. ร้อยละ 50 ของ
จ านวนแหล่งน้ า
ได้รับการ
บ ารุงรักษา 
4. ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ในการ
จัดการขยะใน
ครัวเรือน 
5. ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในต าบล
ไหล่หิน ได้รับการ
จัดเก็บ/ขน/การ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
 

70 
 
 
 
 
70 
 
 
 
 
50 
 
 
 
70 
 
 
 
 
70 

80 
 
 
 
 
75 
 
 
 
 
60 
 
 
 
80 
 
 
 
 
80 
 

90 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
65 
 
 
 
85 
 
 
 
 
90 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
70 
 
 
 
90 
 
 
 
 
100 

95 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
70 
 
 
 
90 
 
 
 
 
100 

ร้อยละของ
ครัวเรือนและ
ประชาชนมีส่วน
ร่วม 
ร้องละของแหล่ง
น้ าได้รับการ
ฟื้นฟ ู

1. การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนัก  ในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
2. การบ าบัดฟื้นฟ ู 
การเฝูาระวัง  และ
การปูองกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
3. การกอ่สร้าง  
ปรับปรุง  และ
บ ารุงรักษาแหล่ง
น้ า
สาธารณประโยชน ์
4. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะมูลฝอย 

1. ปลูกปุา 
2. สร้างฝายชะลอน้ า 
3. ให้ความรู ้
4. รณรงค์
ประชาสัมพันธ ์
5. ก่อสร้าง ปรับปรุง
แหล่งน้ า 
6. การจัดการมูล
ฝอย 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กรมส่งเสริม 
 
อบจ. 
 
ปภ.จังหวัด 
 
กรมทรัพฯ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาส
ตร์ อปท.
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ

บ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

-  การเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ของประชาชน และ
สังคมล าปางให้เป็น
สังคมแหล่งการ
เรียนรู้มีความ
เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน
สามารถด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- การรักษาความ
มั่นคงการจัดระเบียบ
สังคมและสร้างความ
ร่วมมือในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 

ด้านการ
พัฒนา
สังคม 
 

ด้านการ
พัฒนา
สังคม/
ชุมชน 
 

1. อนุรักษ์
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธร
รมภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
2. 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีมีความ
มั่นคง
ปลอดภัย
และอยู่
ร่วมกันอยา่ง
มีความสุข 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของเด็ก 
สตรี  คนชรา  ผู้ ติ ด เชื้ อ
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแล 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน ได้รับการ
ส่งเสริมด้านการศึกษา 
3. ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ในการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับการ
ปูองกันและส่งเสริม
สุขภาพ 
5. ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน ์
6 .  ร้ อ ย ล ะ  9 0  ข อ ง
ค รั ว เ รื อ น ไ ด้ รั บ ก า ร
ช่ ว ย เ หลื อ จ า ก เ หตุ ส า
ธารณภัย 
7. ร้อยละ 90 ของ
ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่
มั่นคงปลอดภัย 

80 
 
 
 
80 
 
 
 
80 
 
 
 
 
80 
 
 
 
80 
 
 
90 
 
 
 
90 

85 
 
 
 
85 
 
 
 
90 
 
 
 
 
90 
 
 
 
85 
 
 
95 
 
 
 
95 

90 
 
 
 
90 
 
 
 
95 
 
 
 
 
95 
 
 
 
90 
 
 
100 
 
 
 
100 

100 
 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
100 
 
 
 
100 

100 
 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
100 
 
 
 
100 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีมีความ
มั่นคง
ปลอดภัย
และร่วมกัน
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธร
รมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑.  การสังคมสงเคราะห์  การ
พัฒนาคุณภาพชวีิต  เด็ก  สตรี  
คนชรา  ผู้ติดเช้ือเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส 
2. การสนับสนุนด้าน
การศึกษา  ทั้งในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
4. การปูองกันรกัษาและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในต าบล 
5. การส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
6. การเสริมสร้างความ
ปลอดภัยและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

1. ฝึกอบรมให้
ความรู้ 
2. การ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ 
3. ส่งเสริม
การดูแล
สุขภาพและ
ปูองกันโรค 
4. ส่งเสริม
การศึกษา 
5. ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 
6. ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรร
มภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
7. บรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กรมส่งเสริม 
 
อบจ. 
 
ปภ.จังหวัด 
 
กรมทรัพฯ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ และการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริหาร 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ชุมชนทุก
ภาคส่วน 
 

1. ร้อยละของอัตราการ
ว่างงานลดลง 
2. ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอกับการด ารงชีพ 
3. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่ มอาชีพได้ รับการ
ส่ ง เ ส ริ มคว า มรู้ แ ล ะ
การตลาด 
4. ร้อยละ 80 ของ
ผลิตภัณฑ์และสินค้า
ชุมชนมีคุณภาพ 
5. ร้อยละของอัตรา
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
6. ร้อยละของแหล่งกัก
เก็บน้ าและระบบส่งน้ า
มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
7. ร้อยละ 60 ของ
แหล่งกักเก็บน้ า และ
ระบบส่งน้ าได้รับการ
ปรับปรุง บ ารุงรักษา 

10 
 
80 
 
 
 
80 
 
 
 
80 
 
 
5 
 
5 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 

5 
 
90 
 
 
 
85 
 
 
 
85 
 
 
5 
 
5 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
95 
 
 
 
90 
 
 
 
90 
 
 
5 
 
5 
 
 
 
65 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
100 
 
 
 
90 
 
 
 
90 
 
 
5 
 
5 
 
 
 
65 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
100 
 
 
 
90 
 
 
 
90 
 
 
5 
 
5 
 
 
 
65 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
รายได้มีอาชีพ
และมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

1.  การส่งเสริม
อาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ประชาชนใน
ต าบล 
๒.  การส่งเสริม
การตลาด  และ
การใช้สินค้า
ท้องถิ่น 
๓.  การส่งเสริม
การท่องเท่ียวใน
ต าบล 
๔.  การก่อสร้าง
แหล่งกักเก็บน้ า  
และระบบส่งน้ า
ใช้ในการเกษตร 
๕.  การปรับปรุง  
บ ารุงรักษาแหล่ง
กักเก็บน้ า  และ
ระบบส่งน้ าใช้ใน
การเกษตร 

1. ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 
2. จัดหาแหล่ง
ตลาด 
3. ก่อสร้าง 
ปรับปรุง แหล่งกับ
เก็บน้ า 
4. อบรมให้ความรู ้
5. พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ส านักปลัด  
กองช่าง 

กรมส่งเสริม 
 
อบจ. 
 
ปภ.จังหวัด 
 
กรมทรัพฯ 
พัฒนา
สังคมฯ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 
 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 
 

การบริหาร
จัดการของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
ด าเนินงานแบบ
มีส่วนร่วมและ
บูรณาการ 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละ 90 ของ
เครื่องมือเครื่องใช้มี
ความทันสมัยและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
3. ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนได้รับ
ความรู้และมีส่วน
ร่วมในการเมืองและ
การบริหาร 

80 
 
 
 
 
90 
 
 
 
 
70 

85 
 
 
 
 
95 
 
 
 
 
75 

85 
 
 
 
 
95 
 
 
 
 
80 

85 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
85 

85 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
85 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจต่อการ
รับบริการ
และมีส่วน
ร่วมการ
บริหารใน
รูปแบบ
ประชาคม 

๑.  การพัฒนา
บุคลากรให้ความรู้
ความสามารถใน
ระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ปฏิบัติราชการ  และ
ทันต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
๒.  การปรับปรุง  
การพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้  และ
สถานที่ปฏิบัติ
ราชการให้มีความ
พร้อมในการปฏบิัติ
ราชการ 
๓.  การส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ  
ในกิจการ  บทบาท  
และอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
๔.  การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในรูปแบบ
กระบวนการ
ประชาคม 

1. การฝึกอบรม 
สนับสนุน
ส่งเสริมให้ได้รับ
ความรู้ 
2. 
ประชาสัมพันธ ์
3. การ
ประชาคม 

ส านักปลัด 
กองช่าง  
กองคลัง 

กรมส่งเสริม 
จังหวัด 
 

 


