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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ ศ 2560-2564) 

วิสัยทัศน์ : สูํความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยน
ผํานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํ ประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํ
รํวมกันอยํางมีความสุข ประชาชนได๎รับประโยชน์สูงสุด 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตําง 

ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํท าให๎การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ” ของ
ประเทศ   

2. การก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ( Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได๎จัดท าข้ึน ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด๎านการขนสํงและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ ( Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

เป้าหมาย  
1. การหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎าง สังคมสูงวัยอยํางมี
คุณภาพ  
3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
4. การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
5. การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์หลัก  
1. ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
6. ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 
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ทิศทางกรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางท่ีส าคัญ 
1.ยุทธศาสตร์
ด๎านความ
มั่นคง 

(1) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
(3) การปูองกันและแก๎ไขการกํอความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ๎ 
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ  
(6) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ  
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม และการปกปูองรักษา  ผลประโยชน์แหํงชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร๎างความ
มั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ า 
(8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 

2.ยุทธศาสตร์
ด๎านการสร๎าง
ความสามารถ
ในการแขํงขัน  
 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร๎างความเช่ือมั่น 
สํงเสริมการค๎าและการลงทุนทั้งภาครัฐและ  เอกชน และพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติ
การค๎าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค๎าและได๎ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาคเพิ่มข้ึน  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได๎แกํ เสริมสร๎างฐานการผลิตการเกษตร
ให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค๎าเกษตร
และอาหารที่มีศักยภาพในการแขํงขัน และสํงเสริมเกษตรกร  รายยํอยให๎ปรับไปสูํรูปแบบ
เกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง  
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได๎แกํ พัฒนาอุตสาหกรรมสํงออกที่มี
ศักยภาพสูง สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับผู๎ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในอนาคต เป็นต๎น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์  การทํองเที่ยว 
ผลักดันประเทศไทยสูํการเป็นศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ และสํงเสริมธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพ 
(3) พัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได๎แกํ พัฒนาทักษะและองค์ความรู๎ของ
ผู๎ประกอบการ  ไทยพัฒนาและยกระดับผลิต  ภาคแรงงานเพื่อสํงเสริมขีดความสามารถใน
การแขํงขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมสูํสากลยกระดับศักยภาพ
ของสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP) ไทยให๎ก๎าวไกลสูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร  
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเล  ตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของ
ประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานในด๎านการขนสํง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางท่ีส าคัญ 
2.ยุทธศาสตร์
ด๎านการสร๎าง
ความสามารถ
ในการแขํงขัน  
 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนา กับประเทศใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ สํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 
สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงาน อาหาร 
สิ่งแวดล๎อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ สํงเสริมบทบาทการเป็นผู๎ประสานประโยชน์ในการ  
เช่ือมโยงและสร๎างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุํมอ านาจทางเศรษฐกิจ
ตํางๆ เพิ่มบทบาทและการมีสํวนรํวมของไทยในองค์การระหวํางประเทศในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค๎าเสรี และสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการ
ตํางประเทศตํอสํวนตํางๆ และสาธารณชนไทย 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เสริมสร๎าง
ศักยภาพคน  
 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา
เริ่มตั้งแตํในครรภ์และตํอเนื่องไปตลอดชํวงชีวิต  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียมและทั่วถึง  
(3) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ด ี 
(4) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยให๎เอื้อตํอการพัฒนาคน 

4.ยุทธศาสตร์
ด๎านการสร๎าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ 
เทําเทียมกัน
ทางสังคม  

(1) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม  
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอื้อตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของ
ชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.ยุทธศาสตร์
ด๎านการสร๎าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต ที่
เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม  
 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
(5) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล๎อม 

6.ยุทธศาสตร์
ด๎านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร 
จัดการภาครัฐ 
 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ  
(2) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ  
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร๎างของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม  
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
(6) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(7) การปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับให๎มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลง ระหวํางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนํวยงานภาครัฐ
และบุคลากรที่มีหน๎าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให๎มีศักยภาพ 
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ประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Thailand 4.0) 
 

“ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต๎การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะ
รักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ที่เข๎ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ วํา “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” ที่มี
ภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตําง ๆ เพื่อปรับแก๎ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร๎างหนทาง
พัฒนาประเทศให๎เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํ ๆที่เปลียนแปลงอยํางเร็ว รุนแรงใน
ศตวรรษที่ 21 ได ๎เพื่อให๎เข๎าใจ “ประเทศไทย 4.0”  ขอไลํเรียงเพื่อให๎เห็นภาพ คือ ประเทศไทยในอดีตที่
ผํานมามีการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจเป็นไปอยํางตํอเนื่องตั้งแตํ ยุคแรก ขอเรียกวํา “ประเทศไทย 1.0” เน๎น
การเกษตรเป็นหลัก เชํน ผลิตและขาย พืชไรํ พืชสวน หมู หมา กา ไกํ เป็นต๎น ยุคสอง ขอเรียกวํา “ประเทศ
ไทย 2.0” เน๎นอุตสาหกรรมแตํเป็นอุตสาหกรรมเบา เชํน การผลิตและขายรองเท๎า  เครื่องหนัง เครื่องดื่ม  
เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุํงหํม เป็นต๎น และปัจจุบัน (2559) จัดอยํูในยุคที่สาม ขอเรียกวํา 
”ประเทศไทย 3.0”  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการสํงออก เชํน การผลิตและขาย สํงออกเหล็กกล๎า รถยนต์ 
กลั่นน ามัน แยกก๏าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น แตํ ไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายได๎ประเทศยังอยูํใน
ระดับปานกลาง อยูํอยํางนี้ไมํได๎ ต๎องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างประเทศ จึงเป็นเหตุให๎น าไปสูํยุคที่สี ให๎รหัสใหมํ
วํา ”ประเทศไทย 4.0” ให๎เป็นเศรษฐกิจใหมํ ( New Engines of Growth) มีรายได๎สูง โดยวางเปูาหมายให๎
เกิดภายใน 5-6 ปีนี้  คล๎าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เชํน 
สหรัฐอเมริกา “ A Nation of Makers ”  อังกฤษ “ Design of Innovation”  อินเดีย “ Made in India” 
หรือ ประเทศเกาหลีใต๎ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในช่ือ “ Creative Economy”   
 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุํงมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ 
ไปสูํ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า “โภคภัณฑ์” ไปสูํสินค๎าเชิง “นวัตกรรม ” .เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการ
เน๎นภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการ
ท าที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสูํการเกษตรสมัยใหมํ ที่เน๎นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี ( Smart Farming) โดยเกษตรกรต๎องร่ ารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู๎ประกอบการ ( Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํและรัฐต๎องให๎ความ
ชํวยเหลืออยูํตลอดเวลา ไปสูํการเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมํที่มีศักยภาพสูง 
เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคําคํอนข๎างต่ า ไปสูํ High Value Services และเปลี่ยน
จากแรงงานทักษะต่ าไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 
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ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาเพื่อให๎เกิดผลจริงต๎องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดในกลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย 
ดังนี้ 

1. กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชํน สร๎างเส๎นทางธุรกิจใหมํ ( New Startups) ด๎าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต๎น 

2. กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เชํน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต๎น 
3. กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เชํน 
เทคโนโลยีหุํนยนต์ เป็นต๎น 

4. กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เชํน เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ์เช่ือมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน เทคโนโลยี
การศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต๎น 

5. กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง  เชํน เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการทํองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  เป็นต๎น 

ไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาประเทศภายใต๎โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช๎แนวทาง “สาน
พลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาค
ประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตํางๆ รํวมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกัน
ขับเคลื่อน ผํานโครงการ  บันทึกความรํวมมือ  กิจกรรม หรือ งานวิจัยตําง ๆ  โดยการด าเนินงานของ ”
ประชารัฐ ” กลุํมตํางๆ อันได๎แกํ กลุํมที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก๎กฎหมายและ
กลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน กลุํมที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมํและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
กลุํมที่ 3 การสํงเสริมการทํองเที่ยวและไมล์ การสร๎างรายได๎ และการกระตุ๎นการใช๎จํายภาครัฐ กลุํมที่ 4 
การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู๎น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุํมที่ 5 การ
สํงเสริมการสํงออกและการลงทุนในตํางประเทศ รวมทั้งการสํงเสริมกลุํม SMEs และผู๎ประกอบการใหมํ 
(Start Up) ซึ่งแตํละกลุํมก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอยํางเข๎มข๎น 

โดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต๎ “ประเทศไทย 4.0”  เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็น
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต๎นในการขับเคลื่อนไปสูํการเป็นประเทศที่มั่งค่ัง 
มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจ การปฏิรูป
การวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร๎อมๆ กัน  เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคสํวนภายใต๎
แนวคิด “ประชารัฐ ” ที่ผนึกก าลังกับเครือขํายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและ
ระดับโลก  เป็นแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อก๎าวเข๎าสูํโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลใน
ปัจจุบัน จะเป็นได๎จริงแคํไหนไมํใชํคอยติดตามอยํางเดียว แตํต๎องชํวยกันทุกฝุาย คนละไม๎คนละมือตามภารกิจ
โดยเฉพาะคนในวงการศึกษาคิดวําน่ีเป็นแสงสวํางจ๎าทีเดียวที่จะท าให๎ไทย หลุดพ๎นจาก”ประเทศก าลังพัฒนา” 
กลายเป็น “ประเทศพัฒนาแล๎ว” อยํางแท๎จริง 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

- 7 - 

นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน ประกอบด้วย 
๑. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญ

ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย  รัฐบาลจึงถือเป็นหน๎าที่ส าคัญ
ยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว๎ด๎วยความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ  โดยจะใช๎
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการด าเนินการกับผู๎คะนองปาก ยํามใจหรือประสงค์ร๎าย  มุํงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมํค านึงถึง
ความรู๎ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก  ตลอดจนเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน  ทั้งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สํงเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่สถานศึกษา  ตลอดจนหนํวยงานทั้งหลายของรัฐ
เรียนรู๎เข๎าใจหลักการทรงงาน  สามารถน าหลักดังกลําวมาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา  
ตลอดจนเรํงขยายผลตามโครงการและแบบอยํางที่ทรงวางรากฐานไว๎ให๎แพรํหลายเป็นที่ประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว๎างอันจะชํวยสร๎างความสมบูรณ์พูนสุขแกํประชาชนในที่สุด 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตํางประเทศ 
๒.๑ ในระยะเรํงดํวน รัฐบาลให๎ความส าคัญตํอการเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ  ๕  ด๎าน ได๎แกํ การบริหารจัดการชายแดน การสร๎างความมั่นคงทางทะเล  
การแก๎ไขปัญหาอาชญากรรมข๎ามชาติ  การสร๎างความไว๎วางใจกับประเทศเพื่อนบ๎าน  และการเสริมสร๎าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรํวมกันของอาเซียนโดยเน๎นความรํวมมือเพื่อปูองกัน  แก๎ไขข๎อพิพาทตําง  
ๆ และการแก๎ไขปัญหาเส๎นเขตแดนโดยใช๎กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล  

๒.๒ เรํงแก๎ไขปัญหาการใช๎ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ๎ 
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให๎ทันสมัย มีความ

พร๎อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ  
๒.๔ เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วํานโยบายการตํางประเทศ

เป็นสํวนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผํนดิน  
๓. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ ความเหลื่อมล้ าใน

สังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย๎งและความเดือดร๎อนทั้งหลายของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการ  ดังนี้ 

๓.๑ ในระยะเฉพาะหน๎า จะเรํงสร๎างโอกาส อาชีพ และการมีรายได๎ที่มั่นคง แกํผู๎ที่เข๎าสูํ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตร ีผู๎ด๎อยโอกาส และแรงงานข๎ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร๎อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน  

๓.๒ ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย ์รวมถึงปัญหาผู๎หลบหนีเข๎าเมืองการทารุณกรรม
ตํอแรงงานข๎ามชาติ  

๓.๓ ในระยะตํอไป จะพัฒนาระบบการค๎ุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ
สวัสดิการชุมชนให๎มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน  

๓.๔ เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ เพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม  

๓.๕ เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  
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๓.๖ จัดระเบียบสังคม  สร๎างมาตรฐานด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลให๎แกํ
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช๎คํานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหํงชาติที่ได๎ประกาศไว๎แล๎ว 

๓.๗แก๎ปัญหาการไร๎ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวนโดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให๎แกํผู๎ที่อยูํในพื้นที่ที่ไมํได๎รุกล้ าและออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยูํในครอบครองของผู๎
ที่มิใชํเกษตรกร  

๔. การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะน้ าการศึกษา  ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช๎สร๎างสังคมให๎เข๎มแข็งอยํางมีคุณภาพ
และคุณธรรมควบคํูกัน  ดังนี้ 

๔.๑ จัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ๎ 
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน๎า  จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให๎

สอดคล๎องกับความจ าเป็นของผู๎เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู๎ยืมเงินเพื่อการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกํผู๎ยากจนหรือด๎อยโอกาส  

๔.๓ ให๎องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสรํวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรํวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ๎ 

๔.๔ พัฒนาคนทุกชํวงวัยโดยสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
๔.๕ สํงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคร ู 
๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ  
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู และเผยแพรํมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญา

ท๎องถ่ิน รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ๎านและวัฒนธรรม

สากล และการสร๎างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล  
๔.๑๐ ปลูกฝังคํานิยมและจิตส านึกที่ด ีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่

สาธารณะให๎เยาวชนและประชาชนได๎มีโอกาสแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ 
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุข  และสุขภาพของประชาชน   รัฐบาลจะวางรากฐาน  

พัฒนา และเสริมความเข๎มแข็งให๎แกํการให๎บริการด๎านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเน๎นความ
ทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

๕.๑ วางรากฐานให๎ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสํวนอยํางมี
คุณภาพโดยไมํมีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแตํละระบบ  

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน๎นการปูองกันโรคมากกวํารอให๎ปุวยแล๎วจึงมารักษา 
สร๎างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูํที่สํวนกลางปรับระบบการจ๎างงาน  

๕.๓ เสริมความเข๎มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด  
๕.๔ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสูํการบาดเจ็บและ

เสียชีวิต  
๕.๕ สํงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ  
๕.๖ ประสานการท างานระหวํางภาคสํวนตําง ๆ ในสังคม  
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  
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๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ  ดังนี้ 
๖.๑ ในระยะเรํงดํวน เรํงจํายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ที่ยังค๎างอยูํกํอนที่จะ

พ๎นก าหนดภายในสิ้นปีนี้  และสานตํอนโยบายงบประมาณกระตุ๎นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ
แหํงชาติได๎จัดท าไว๎  

๖.๒ สานตํอนโยบายงบประมาณกระตุ๎นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติได๎
จัดท าไว๎  

๖.๓ กระตุ๎นการลงทุนด๎วยการเรํงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให๎มีรายได๎ที่เหมาะสมด๎วยวิธีการตําง ๆ  
๖.๕ ลดอุปสรรคในการสํงออกเพื่อให๎เกิดความคลํองตัว  
๖.๖ ชักจูงให๎นักทํองเที่ยวตํางชาติเข๎ามาเที่ยวในประเทศไทย  
๖.๗ ในระยะตํอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให๎สอดคล๎องกัน 
๖.๘ แก๎ปัญหาน้ าทํวมในฤดูฝนทั้งที่ทํวมเป็นบริเวณกว๎างและทํวมเฉพาะพื้นที่และปัญหา

ขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล  
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร๎างราคาเช้ือเพลิงประเภทตําง  ๆ ให๎สอดคล๎องกับต๎นทุนและให๎มีภาระ

ภาษีที่เหมาะสมระหวํางน้ ามันตํางชนิดและผู๎ใช๎ตํางประเภท  
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให๎จัดเก็บได๎อยํางครบถ๎วน  
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในชํวงรัฐบาลที่ผํานมา  
๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการขนสํงและคมนาคม 
๖.๑๓ ปรับโครงสร๎างการบริหารจัดการในสาขาขนสํงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ

หนํวยงานระดับนโยบาย หนํวยงานก ากับดูแล และหนํวยปฏิบัติที่ชัดเจนและจัดต้ังหนํวยงานก ากับดูแลระบบ
ราง  

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให๎มีประสิทธิภาพ  โปรํงใส  
และตรวจสอบได๎  

๖.๑๕ ในด๎านเกษตรกรรม ด าเนินการใน ๒ เรื่องใหญ ํคือ การปรับโครงสร๎างการผลิตสินค๎า
เกษตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการด๎วยวิธีการตําง ๆ  

๖.๑๖ ในด๎านอุตสาหกรรม สํงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล๎องกับศักยภาพพื้นฐาน
ของประเทศ  

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมให๎เข๎มแข็ง 
สามารถแขํงขันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

๖.๑๘ สํงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให๎เริ่มขับเคลื่อนได๎
อยํางจริงจัง  

๗. การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน   การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนซึ่งจะมีผลใช๎บังคับอยํางเต็มที่  ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จะเกิดประโยชน์แกํประเทศไทยเป็นอยํางมาก  หาก
ประเทศไทยเตรียมการในเรื่องตําง ๆ ให๎พร๎อม ดังนี้ 

๗.๑ เรํงสํงเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค๎า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ๎าน 
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๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแขํงขันของผู๎ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล๎องกับ
ข๎อตกลงในการเคลื่อนย๎ายในด๎านสินค๎า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตตําง  ๆ ที่เปิดเสรี
มาก 

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมํมีทักษะ  

๗.๔ เรํงพัฒนาความเช่ือมโยงด๎านการขนสํงและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยเรํงขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรํวมมือ 

๗.๕ ตํอเช่ือมเส๎นทางคมนาคมขนสํงและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสูํแหลํง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคําทั้งภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับ 

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด๎านการค๎าชายแดนและโครงขํายการ
คมนาคมขนสํงบริเวณประตูการค๎า 

๘. การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา  และ
นวัตกรรม  เพื่อน าไปสูํการผลิตและบริการที่ทันสมัย ดังนี้ 

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
๘.๒ เรํงเสริมสร๎างสังคมนวัตกรรม โดยสํงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหวําง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
๘.๓ ปฏิรูประบบการให๎สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคตํอการน างานวิจัยและ

พัฒนาไปตํอยอดหรือใช๎ประโยชน์  
๘.๔ สํงเสริมให๎โครงการลงทุนขนาดใหญํของประเทศ  
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให๎มีโครงสร๎างพื้นฐานด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด๎านการ

วิจัยและพัฒนา และด๎านนวัตกรรม 
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  และการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์กับการใช๎

ประโยชน์อยํางยั่งยืน  ดังนี้ 
๙.๑ ในระยะเฉพาะหน๎า เรํงปกปูองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุา  
๙.๒ สํงเสริมการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยํางยั่งยืน  
๙.๓ ในระยะตํอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก๎ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึด

แนวพระราชด าริที่ให๎ประชาชนสามารถอยูํรํวมกับปุาได๎  
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให๎เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
๙.๕ เรํงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  

๑๐. การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐระบบราชการเป็นระบบที่ใหญํโตมหึมา ประกอบด๎วยบุคลากร งบประมาณและ
อ านาจตามตัวบทกฎหมาย  ตลอดจนดุลพินิจอันกว๎างขวางของเจ๎าหน๎าที่ซึ่งสามารถให๎คุณให๎โทษให๎ความ
สะดวก  หรือเป็นอุปสรรคตํอการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได๎  การจัดอันดับความนําเช่ือถือและความ
สะดวกหรือยากงํายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล๎ว  รัฐบาลจึงมีนโยบาย  ดังนี้ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด๎านองค์กรหรือหนํวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ  
ภูมิภาค และท๎องถ่ิน  
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๑๐.๒ ในระยะแรก  กระจายอ านาจเพื่อให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงบริการสาธารณะได๎
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก  

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนํวยงานของรัฐให๎มีประสิทธิภาพ สามารถให๎บริการเชิงรุก 
๑๐.๔ เสริมสร๎างระบบคุณธรรมในการแตํงตั้งและโยกย๎ายบุคลากรภาครัฐ 
๑๐.๕ ใช๎มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม จริยธรรม  และจิตส านึกใน

การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข๎าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให๎มีกฎหมายเพื่อให๎ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ๎อนในภาครัฐทุกระดับ 
๑๐.๗ สํงเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือขํายตําง ๆ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรม  ดังนี้ 
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน๎า  จะเรํงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและ

กฎหมายอื่น ๆ ที่ล๎าสมัย ไมํเป็นธรรม ไมํสอดคล๎องกับความตกลงระหวํางประเทศ  
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหนํวยงานที่มีหน๎าที่ให๎ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให๎

สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางรวดเร็ว  
๑๑.๓ ในระยะตํอไปจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง

ของรัฐ 
๑๑ .๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู๎ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช๎เพื่อเรํงรัดการ

ด าเนินคดีทุกขั้นตอนให๎ 
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการชํวยเหลือทางกฎหมายและคําใช๎จํายแกํประชาชนที่ไมํได๎รับ

ความเป็นธรรม 
๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช๎ในการปูองกันและ

ปราบปรามผู๎มีอิทธิพลและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มี  9  ด้าน  ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม  
2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน   
3  ยุทธศาสตร์ความเข๎มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน 
5  ยุทธศาสตร์การสร๎างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
6  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน   
7. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอประชาชนอยํางแท๎จริง 
8. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให๎เกิดความมั่นคงอยํางทัดเทียมใน

อาเซียนและประชาคมโลก 
   9. ยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอยํางยิ่งยืน 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อสํวนรวม  
3. กตัญญ ูตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษา เลําเรียน ทั้งทางตรงและทางอ๎อม  
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5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตํอผู๎อื่น เผื่อแผํและแบํงปัน  
7. เข๎าใจ เรียนรู๎ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต๎อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ  
9. มีสต ิรู๎ตัว รู๎คิด รู๎ท า รู๎ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว  
10. รู๎จักตนเองอยูํได๎โดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ  

พระเจ๎าอยํูหัว รู๎จักอดออมไว๎ใช๎เมื่อยามจ าเป็น มีไว๎พอกินพอใช๎ ถ๎าเหลือก็แจกจําย จ าหนําย และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร๎อม โดยมีภูมิคุ๎มกันที่ดี  

11. มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายตําง ๆ  หรือกิเลส  มีความละอาย
เกรง กลัวตํอบาป ตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวม และตํอชาติ มากกวําผลประโยชน์ของตนเอง 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคมและวัฒนธรรม 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษาและการกีฬา 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านระบบสาธารณสุข 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมือง-การบริหาร 
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ตารางสรุปงบประมาณโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณรวม 4 ป ี

กลุ่มจังหวัด 
ส่วนราชการ 
(Function) 

รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  
สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้าน
อุตสาหกรรม   การท่องเท่ียวและบริการ 

14 1,126,564,000  1,126,564,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  
ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า 
การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันท้ังในและ
ต่างประเทศ 

26 2,234,840,000 40,000,000 2,274,840,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  
พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศ 

6 716,680,000  716,680,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม 
ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

8 1,179,944,460 17,402,371,440 18,582,315,900 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

1 20,000,000  20,000,000 

รวม 55 5,278,028,460  17,447,371,440  22,720,399,900 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

- 14 - 

บัญชีโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร ์

 

 

ประเด็นศาสตร์ที่ 1 สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 โครงการเสริมสร๎างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การทํองเที่ยวกลุํมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
145,000,000 

2 โครงการสํงเสริมการสร๎างมูลคําเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการทํองเที่ยว 
ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

232,000,000 

3 โครงการสํงเสริมการขยายตลาดทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
ทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

208,000,000 

4 โครงการสืบสานประเพณีล๎านนาฟื้นคุณคําสูํชุมชนเพื่อการทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

16,800,000 

5 โครงการตามรอยอารยธรรมล๎านนาตะวันตกเพื่อการทํองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

42,200,000 

6 โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ 22,720,000 
7 โครงการพัฒนาเครือขําย โดยการฝึกอบรมด๎านการทํองเที่ยว 16,560,000 
8 โครงการสํงเสริมทางด๎านกีฬาเอ็กส์ทรีม แอดเวนเจอร์ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ 8,284,000 
9 โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติพันธ์ุล๎านนาสูํอาเซียน 78,200,000 

10 โครงการขํวงวัฒนธรรมล๎านนา 22,000,000 
11 โครงการสํงเสริมการสร๎างมูลคําเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการทํองเที่ยวเชิง

สุขภาพของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
46,800,000 

12 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางเพื่อการทํองเที่ยว 40,000,000 
13 โครงการพัฒนาเมืองล๎านนานํามอง บริเวณเมืองเกําล าปาง ล าพูนและเชียงใหม ํ 228,000,000 
14 โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวแบบบูรณาการและยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวเชิง

นิเวศและวัฒนธรรมของกลุํมจังหวัด 
20,000,000 

รวม 1,126,564,000 
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บัญชีโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร ์

 

ประเด็นศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการเสริมสร๎างศักยภาพผู๎ประกอบการธุรกิจอาหารด๎วยแนวคิดนวัตกรรมแบบ

เปิด (Open Innovation) 
21,760,000 

2 โครงการพัฒนาผู๎ประกอบการกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สูํการเป็นนักการ
ตลาดสากล  Lanna Creative Learning Hub 

216,000,000 

3 โครงการสร๎างความเข๎มแข็งเครือขํายธุรกิจกลุํมล๎านนา (Biz Club Northern 1) 12,000,000 
4 โครงการพัฒนาเครือขํายการค๎าการลงทุนสูํตลาดอาเซียน 20,000,000 
5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางเพื่อสํงเสริมการค๎าชายแดน 210,000,000 
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเช่ือมโยงการค๎าชายแดน 240,000,000 
7 โครงการสร๎างถนนจากบ๎านน้ าเพียงดินไปถึงสันเขตชายแดนเมียนมา 9,980,000 
8 โครงการศึกษาการกํอสร๎างสนามบินนานาชาติแหํงที่ 2 เชิงเปรียบเทียบ 40,000,000 
9 โครงการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟล าปาง ล าพูน และ

เชียงใหมํ เพื่อเตรียมความพร๎อมรองรับระบบ Rail logistic ของภาคเหนือตอนบน 
68,000,000 

9 โครงการล๎านนาเมืองนําอยูํ (Lanna Go Green) 32,000,000 
10 โครงการ Lanna Wellness (Health and Beauty) 23,400,000 
11 โครงการสํงเสริมพัฒนาและประชาสัมพันธ์การค๎าชายแดนกลุํมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1  
12,000,000 

12 โครงการสํงเสริมการค๎า การลงทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร๎างสรรค์สูํ
สากล 

244,000,000 

13 โครงการสร๎างสรรค์หัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน ๑ สูํไทยแลนด์ ๔.๐ 
(Northern Creative Craft To Thailand 4.0) 

8,200,000 

14 โครงการโรงงานต๎นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food 
Valley Pilot Plant) 

98,500,000 

15 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแตํงกายพื้นเมืองสูํเชิงพาณิชย ์ 24,000,000 
16 โครงการพัฒนาสร๎างสรรค์สินค๎านวัตกรรมจากวัสดุที่ไมํใช๎แล๎วโดยเทคโนโลยีการ

ผลิตที่สะอาด ๓R 
40,000,000 

17 โครงการยกระดับหัตถกรรมท๎องถ่ินสูํอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (Reinvented Craft) 45,000,000 
18 โครงการพื้นที่สร๎างสรรค์งานออกแบบอุตสาหกรรม (Creative Industrial DEsign 

Space : CIDES) 
50,000,000 

19 โครงการเสริมสร๎างศักยภาพการพัฒนาการค๎ากับประเทศเพื่อนบ๎าน 40,000,000 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

- 16 - 

ประเด็นศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ (ต่อ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
20 โครงการ Lanna - ASEAN+3 (International Creative Culture and 

Trend) 
65,000,000 

21 ศูนย์กลางการเช่ือมโยงเพื่อจ าหนํายและกระจายสินค๎า OTOP & SME (Supply 
Chain Operation Center for Otop & SME : SCOS) 

320,000,000 

22 สร๎างสรรค์ปั้นแตํง แหลํงอาหารล๎านนา สร๎างมูลคํา พัฒนาสูํสากล (Northern 
Food  Valley Expo) 

60,000,000 

23 โครงการนวัตกรรมตํอยอดอุตสาหกรรมสร๎างมูลคําเพิ่มสูํตลาดสากล  
(Northern  Inno Showcase) 

40,000,000 

24 ศูนย์สํงเสริมการเรียนรู๎วิวัฒนาการสินค๎าโอท็อป สินค๎าวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอม (เพื่อการ พัฒนาสินค๎าและศักยภาพของผู๎ประกอบการ) 

195,000,000 

25 โครงการสํงเสริมการตลาด การจัดแสดงสินค๎าที่มีศักยภาพเพื่อสํงเสริมการค๎า
การลงทุน 
ของกลุํมจังหวัด lanna expo 

140,000,000 

รวม 2,274,840,000 

 
บัญชีโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)  

แยกตามประเด็นยุทธศาสตร ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการเสริมสร๎างศักยภาพบุคลากรในระบบธุรกิจเกษตร 80,000,000 
2 โครงการสร๎างความเข็มแข็งเครือขํายบุคลากรในระบบธุรกิจเกษตร 64,000,000 
3 โครงการควบคุมตรวจสอบสร๎างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร 

แบบเบ็ดเสร็จ 
80,000,000 

4 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันในระบบธุรกิจเกษตร 111,000,000 
5 โครงการมาตรฐานสินค๎าเกษตรกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 32,000,000 
6 โครงการยกระดับการแขํงขันในระบบธุรกิจการเกษตร 349,680,000 

รวม 716,680,000 
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บัญชีโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ        
และมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุาภาคเหนือตอนบน 1 190,859,300 
2 โครงการบริหารจัดการขยะ 65,500,000 
3 โครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และสาธารณภัย 
66,395,560 

4 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยําง
ค๎ุมคํา 

348,789,600 

5 โครงการที่การจัดการน้ าและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 9,142,759,420 
6 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 4,719,777,840 
7 โครงการจัดหาแหลํงน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2,359,888,920 
8 โครงการปูองกันและบรรเทาภัย 1,179,945,260 

รวม 18,073,915,90
0 
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แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน  
   (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 4 ปี รอบใหมํ (พ.ศ. 2561-2564) ได๎ด าเนินการ                         
ตามกระบวนการข้ันตอนที่ก าหนด รวมทั้งการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการบริหารงานจังหวัด                    
และกลุํมจังหวัด พ.ศ.2551  

 แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ. 2561-2564) มีการทบทวนเพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบาย                       
ของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12                      
แผนพัฒนาภาค รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให๎สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนา                                    
ในระยะ 4 ปี ให๎มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนให๎บรรลุยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว๎                  
จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามองค์ประกอบตํางๆ ดังนี้ 

แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน  

1. วิสัยทัศน์ :  เมืองแห่งความสุข  บนความพอเพียง 
 

1.1 นิยามวิสัยทัศน์ 
      “เมืองแหํงความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดล าพูนมีความสุขจาก

คุณภาพชีวิตและอยูํในสภาวะแวดล๎อมที่ดี” 
 

1.2 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์  
      ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์แบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้  

(1) ตัวช้ีวัดความสุข   
(2) ตัวช้ีวัดความพอเพียง  
โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ๎างอิงตัวช้ีวัดที่ปรับปรุงจากดัชนี

คุณภาพชีวิต ของคณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558)  ซึ่งสามารถ
ใช๎ข๎อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข๎อมูลพื้นฐาน  และได๎น าเอา แนวคิดคุณภาพชีวิต (quality of life)                         
ของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) มาปรับปรุงให๎
สอดคล๎องกับบริบทเฉพาะของจังหวัดล าพูน โดยแบํงออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1) ความจ าเป็นข้ันพื้นฐาน       
2) การพัฒนาทุนมนุษย์  
3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม  

มีรายละเอียดตัวช้ีวัดภายในแตํละหมวดแยกตามประเด็นความสุขและความพอเพียง ดังนี้ 
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 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2561 – 2564 
 

ตัวชี้วัด ความสุข ความพอเพียง 
หมวดท่ี 1 ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน (Basic living needs)   

1.1 ร๎อยละของสถานพยาบาลที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ HA  (มีภูมิคุ๎มกัน) 
1.2 ร๎อยละของครัวเรือนที่เข๎าถึง น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค ไฟฟูา และ 
อินเตอร์เนต 

 (มีภูมิคุ๎มกัน) 

1.3 ร๎อยละของครัวเรือนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย สะอาด ถูก
สุขลักษณะ  และ ไมํถูกรบกวนจากมลพิษ 

 (มีภูมิคุ๎มกัน) 

1.4 ร๎อยละของครัวเรือนที่มีความอบอุํน ภูมิคุ๎มกัน และ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน  

 (มีภูมิคุ๎มกัน) 

หมวดท่ี 2 การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development)   

2.1 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุระหวําง 15-59 ป ี   (มีความรู๎) 
2.2 ร๎อยละเด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไมํได๎ เรียนตํอและยังไมํมี
งานท าได๎รับการฝึกอบรมด๎านอาชีพ 

  (มีความรู๎) 

2.3 สัดสํวนคนอายุ 15 -60 ปีเต็ม อําน เขียน ภาษาไทย และคิดเลข
อยํางงํายได๎  

  (มีความรู๎) 

2.4 ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)   

หมวดท่ี 3 การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
(Economic Growth and Stability) 

  

3.1 อัตรารายได๎ของครัวเรือนตํอหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)   

3.2 อัตราการออมของครัวเรือนตํอหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)  (พอประมาณ) 
3.3 อัตราสํวนหนี้ตํอรายได๎ของครัวเรือนเฉลี่ย* (ร๎อยละ)  (พอประมาณ) 
3.4 อัตราการวํางงาน* (ร๎อยละ)   

3.5 สัดสํวนของประชากรที่อยูํใต๎เส๎นความยากจน  (ร๎อยละ)   

3.6 คําสัมประสิทธ์ิการกระจายรายได๎ (คําสัมประสิทธ์ิ จีนี)่   

หมวดท่ี 4 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
(Energy & Environmental Preservation) 

  

4.1 อัตราเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปุาในจังหวัด   

4.2 สัดสํวนปริมาณขยะในจังหวัดตํอประชากร   

4.3 สัดสํวนการใช๎ไฟฟูา และ น้ ามันเช้ือเพลิงของครัวเรือน  (พอประมาณ) 
4.4 สัดสํวนการใช๎ไฟฟูา และ น้ ามันเช้ือเพลิงของอุตสาหกรรม  (พอประมาณ) 

หมวดท่ี 5 คุณธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชน  
(Community Moral and Solidarity) 

  

5.1 จ านวนหมูํบ๎านศีล 5 ตัวอยําง   (มีคุณธรรม) 
5.2 จ านวนคนในครัวเรือนมีสํวนรํวมท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน ์   (มีคุณธรรม) 
5.3 สัดสํวนผู๎สูงอายุ คนพิการ ได๎รับการดูแลจากครอบครัว หรือ 
สังคม 

  (มีคุณธรรม) 
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2. พันธกิจ (Missions) 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ.2561 – 2564 มีพันธกิจ 6 ด๎าน ดังนี้ 
(1) สํงเสริม ยกระดับ และ พัฒนาหัตถกรรมในจังหวัดล าพูน ด๎วยนวัตกรรมอยํางสร๎างสรรค์ 
(2) สร๎างมูลคําเพิ่ม ให๎สินค๎าเกษตรด๎วยมาตรฐานความปลอดภัย อยํางปราดเปรื่อง 
(3) สร๎างมูลคําเพิ่มและกระจายรายได๎จากการทํองเที่ยวในจังหวัดล าพูน บนฐานวัฒนธรรมอยําง

ยั่งยืน 
(4) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูน อยํางเทําเทียม 
(5) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อยํางสมดุล 
(6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับสรรถนะของบุคลากรให๎มีคุณภาพ  

บูรณาการการท างานระหวํางหนํวยงาน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน เพื่อยกระดับ 
ความสามารถในการแขํงขันของจังหวัด 

3. ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategies) (เรียงตามล าดับความส าคัญ)  
(1) เมืองหัตถ นวัตกรรม สร๎างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 
(2) เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 
(3) เมืองจุดหมายปลายทางแหํงการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  

(Cultural Experience Destination) 
(4) เมืองแหํงคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
(5) เมืองนิเวศน์ (Eco - Town) 
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4. เป้าประสงค์รวม 
เป้าประสงค์ 1 การเติบโตของรายได๎ของครัวเรือน (household income) และการจ๎างงาน 

(employment) ที่เกิดจากการพัฒนาสินค๎าหัตถกรรมด๎วยความคิดสร๎างสรรค์ 
และนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 2 การเติบโตของรายได๎ของครัวเรือน (household income) และการจ๎างงาน 
(employment) ที่เกิดจากการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่ได๎รับการยกระดับมาตรฐาน 
ความปลอดภัยและเทคโนโลย ี 

เป้าประสงค์ 3 การเติบโตของรายได๎ของครัวเรือน (household income) และการจ๎างงาน 
(employment) ที่เกิดจากการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชํวงวัย (ปฐมวัย แรงงาน ผู๎สูงอายุ และ 
ผู๎ด๎อยโอกาส) 

เป้าประสงค์ 5 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอยํางยั่งยืน  

5. จุดเน้นต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
เพื่อให๎การพัฒนาจังหวัดล าพูนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได๎มีการ

ก าหนด 
ต าแหนํงเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให๎จังหวัดล าพูนมีความได๎เปรียบในการแขํงขัน ตามจุดเดํนของจังหวัด                    
และสอดคล๎องกับบริบทภายนอก ที่เป็นโอกาสในการพัฒนาจังหวัดล าพูน จึงมีการก าหนดจุดเน๎นต าแหนํง                           
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic positioning) ใน 3 ด๎าน ดังนี ้

1. เมืองหัตถ นวัตกรรม สร๎างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 
2. เมืองเกษตรปลอดภัย (Safe Agriculture) 
3. เมืองจุดหมายปลายทางการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  

6. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายการพัฒนา และกลยุทธ์   

6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft 
Innopolis) 

6.1.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
จังหวัดล าพูนมีศักยภาพและความโดดเดํนทางด๎านศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา ที่สืบทอดมายาวนานโดย

ปัจจุบันยังมีการถํายทอดภูมิปัญญา จนเป็นสินค๎าหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะผ๎าฝูายทอมือพื้นบ๎าน
ของกลุํมชาติพันธ์ุตํางๆ อาทิ ผ๎าฝูายยกดอก ผ๎าฝูายลายโบราณ ผ๎าทอกะเกรี่ยง ผ๎าทอไทลื้อ                             
และผ๎าไหมยกดอกอันเป็นที่ยอมรับ และได๎รับการจดทะเบียนสิ่งบํงช้ีทางภูมิศาสตร์ และมีการอนุรักษ์ 
ถํายทอดสูํคนรุํนถัดไปผํานสถาบันผ๎าทอมือหริภุญชัย และกลุํมวัฒนธรรมพื้นบ๎านในอ าเภอตํางๆ นอกจากนี้ยัง
มีฝีมือ ด๎านงานไม๎แกะสลัก และอีกมากมาย ภายใต๎การผลักดันผํานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์เดํน                                
สินค๎าล าพูนแบรนด์ สร๎างรายได๎ปีละไมํน๎อยกวํา 1,000 ล๎านบาท  
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จากศักยภาพดังกลําว จึงสนับสนุนสํงเสริมการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎สินค๎า หัตถ
อุตสาหกรรม และน านวัตกรรมมาใช๎พัฒนาสินค๎าหัตถอุตสาหกรรมให๎มีความสามารถในการแขํงขัน                         
และสร๎างมูลคําเพิ่ม โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางของผ๎าทอ และสินค๎าหัตถ นวัตกรรม สร๎างสรรค์ 

6.1.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
  (1) จ านวนสถานศึกษาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนด๎านหัตถอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์                   
เพิ่มข้ึนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 (คําเปูาหมายร๎อยละ 6.25 ตํอปี) 
     (2) จ านวนผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมที่ได๎รับการพัฒนาสูํตลาดรูปแบบใหมํ                                
เชิงนวัตกรรมสร๎างสรรค์ 24 ผลิตภัณฑ์ (คําเปูาหมาย 6 ผลิตภัณฑ์ตํอปี)   
     (3)  จ านวนผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านการตลาด                             
นวัตกรรมสร๎างสรรค์ที่มีคุณภาพ จ านวน 100 คน (คําเปูาหมาย 25 คนตํอปี)     

(4) ยอดจ าหนํายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ OTOP และผลิตภัณฑ์จังหวัด 
เพิ่มข้ึนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10 (คําเปูาหมายร๎อยละ 2.5 ตํอปี) 
 

 

6.1.3 กลยุทธ์  
 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันให๎แกํบุคลากรและผู๎ประกอบการ โดยการจัดการ             

องค์ความรู๎และทักษะการบริหารจัดการ 
 2. พัฒนากระบวนการผลิตด๎วยนวัตกรรม    

 3.สร๎างมูลคําเพิ่มทางการตลาด โดยการบริการจัดการด๎านการตลาดในเชิงรุก 
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6.1.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain strategies) 
หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) กิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าผลผลิตหรือบริการ                       

ตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึงผู๎บริโภคและสิ้นสุดการใช๎ประโยชน์ของสินค๎าและบริการ 
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6.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) 

6.2.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
ศักยภาพในภาคการเกษตร ถือวําจังหวัดล าพูนเป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรที่ส าคัญ                       

ทั้งพืชไรํ พืชสวน (ล าไย มะมํวง ข๎าว พืชผัก) สินค๎าปศุสัตว์ (สุกร โคนม) และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป                               
เอื้อตํอการเป็นฐานการผลิตสินค๎าเกษตรสีเขียว ซึ่งก าลังเป็นที่ต๎องการของกลุํมผู๎บริโภค แตํเกษตรกรยังขาด
พื้นฐานและการให๎ความส าคัญในการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยอยํางเป็นระบบ รวมทั้งการพัฒนาแหลํงน้ าและ
ที่ดินและปัจจัยการผลิตอื่นๆ ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให๎ก๎าวไปสูํเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart 
farmers) การรวมกลุํมการผลิตในรูปแบบเกษตรแปลงใหญํ ตลอดจนการสร๎างทิศทางการเพาะปลูกและ
พัฒนาคุณภาพล าไยล าพูนให๎มีทิศทางทางการตลาดที่ชัดเจน ได๎แกํ การผลิตล าไยคุณภาพผลโตเพื่อการแปร
รูป และการผลิตล าไยปลอดภัยและอินทรีย์ เพื่อพัฒนาสูํล าไยพรีเมี่ยม ส าหรับการจ าหนํายเพื่อการบริโภคสด 
(โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟูล าไยล าพูนที่เป็นที่รู๎จัก คือ พันธ์ุสีชมพู พันธ์ุเบี้ยวเขียว และพันธ์ุแห๎ว) การสร๎างกลไก
การผลิตและการตลาดแบบครบวงจร โดย smart farmers และการสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
สนับสนุนการผลิตตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร๎างความสามารถในการแขํงขันและมูลคําเพิ่มทางการตลาด  

6.2.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
(1) จ านวนแปลงล าไยที่ได๎รับการรวมกลุํมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญํเพื่อการแปรรูป 

เพิ่มข้ึน จ านวน 800 ไรํ (คําเปูาหมาย จ านวน 200 ไรํตํอปี) 
(2) จ านวนการขยายพื้นที่เพาะปลูกล าไยพันธ์ุพื้นเมือง ( พันธ์ุสีชมพู พันธ์ุเบี้ยวเขียวและพันธ์ุแห๎ว) 

เพื่อสํงเสริมและพัฒนาเป็นล าไยพรีเมี่ยมรองรับการตลาดเพื่อการบริโภคสดเพิ่มข้ึนจ านวน                            
200 ไรํ (คําเปูาหมาย จ านวน 50 ไรํตํอปี)  

(3) จ านวนพื้นที่เพาะปลูกข๎าวพันธ์ุดีเพิ่มข้ึน 1,000 ไรํ (คําเปูาหมาย 250 ไรํตํอปี)  
(4) ความส าเร็จในการสร๎างเครือขํายผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการสินค๎าพืชผักเกษตรปลอดภัย/สินค๎าเกษตร

อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจังหวัดล าพูนเพิ่มข้ึน 200 ราย (คําเปูาหมาย 50 รายตํอปี)    
(5) รายได๎จากการจ าหนํายสินค๎าเกษตรปลอดภัย/สินค๎าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ 

แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดล าพูนเพิ่มข้ึนปีละ 5,000,000 บาท 
(6) จ านวนเกษตรกรที่ผํานการอบรมเกษตรสีเขียวเพิ่มข้ึน 1,000 คน (คําเปูาหมาย 250 คนตํอปี) 

  
6.2.3 กลยุทธ์  
 1. พัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อรองรับเกษตรสีเขียว 
 2. พัฒนาระบบเกษตรสีเขียวด๎วยนวัตกรรม  

 3. สร๎างมูลคําเพิ่มทางการตลาด โดยการบริหารจัดการด๎านการตลาดในเชิงรุก 
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6.2.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain strategies) 
  หํวงโซํคุณคํา ( Value Chain) กิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าผลผลิตหรือบริการ                      

ตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึงผู๎บริโภคและสิ้นสุดการใช๎ประโยชน์ของสินค๎าและบริการ 
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6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์    
     วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

6.3.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
จังหวัดล าพูนมีความโดดเดํนทางด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน                              

และมีความโดดเดํนของการเป็นเมืองโบราณที่มีอายุ 1,300 กวําปี ยังคงมีแหลํงโบราณสถาน และความ
เป็นมาที่นําศึกษา นับได๎วําเป็นแหลํงเรียนรู๎ต๎นธารแหํงอารยะธรรมของล๎านนา หรือบางทํานก็เรียกวํา แสง
แรกแหํงล๎านนา มีศักยภาพในการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเช่ือมโยงการทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
การเกษตร เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงมุํงเน๎นพัฒนาการเป็น
เมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์ด๎านวัฒนธรรมและการเป็นแหลํงเรียนรู๎ 
ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม และเพื่อให๎การขับเคลื่อนบรรลุตามยุทธศาสตร์จึงมุํงเน๎นการพัฒนาบุคลากรให๎มี
ความรู๎ความสามารถ ในการวางแผนและจัดการการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมล๎านนา พัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภคเพื่อการทํองเที่ยวที่สะดวกปลอดภัย  พัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การทํองเที่ยวตามปฏิทินงานที่ส าคัญในรอบปี  สํงเสริมและพัฒนาชุมชนทํองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รองรับ
การทํองเที่ยวแบบพ านักอาศัยแบบระยะสั้นและระยะยาว สํงเสริมและพัฒนากิจกรรมการทํองเที่ยวเพื่อสร๎าง
ประสบการณ์ ที่ประทับใจแกํนักทํองเที่ยวและผู๎เยี่ยมเยือน และเช่ือมโยงการตลาดเชิงรุกรํวมกับ ททท. และ
ภาคเอกชน เพื่อสร๎างความโดดเดํนและจูงใจในการพัฒนาสูํจุดหมายปลายทางแหํงการทํองเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม 

6.3.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
(1) จ านวนผู๎ผํานการอบรมหลักสูตรอบรมด๎านการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์ 

วัฒนธรรม จ านวน 360 คน (คําเปูาหมาย 90 คนตํอปี)  
(2) จ านวนโปรแกรมการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ 

ล าพูน 12 เดือน 12 โปรแกรม  
(3) จ านวน ชุมชนเพื่อการทํองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมได๎รับการพัฒนา 8 ชุมชน                   

(คําเปูาหมาย 2 ชุมชนตํอปี)  
(4) จ านวนนักทํองเที่ยวเพิ่มข้ึนร๎อยละ 5 (คําเปูาหมายร๎อยละ 1.25 ตํอปี)  
(5) คําใช๎จํายเฉลี่ยของนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาในพื้นที่จังหวัดล าพูนเพิ่มข้ึน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5  (คํา

เปูาหมายร๎อยละ 1.25 ตํอปี)  
 
6.2.3 กลยุทธ์  

(1) สร๎างโปรแกรมการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม เช่ือมโยงกับการทํองเที่ยว                        
เชิงธรรมชาติและการเกษตร 

(2)  พัฒนาบุคลากรการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม และการจัดการความรู๎                        
เพื่อการทํองเที่ยวอยํางเป็นระบบ 

(3) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและแหลํงทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพมาตรฐานรองรับนักทํองเที่ยวทุกกลุํมวัย 
(4) พัฒนาชํองทางการตลาดและสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
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     6.3.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain strategies) 

     หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) กิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าผลผลิตหรือบริการ                
ตั้งแตํเริ่มต๎น จนถึงผู๎บริโภคและสิ้นสุดการใช๎ประโยชน์ของสินค๎าและบริการ  
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6.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

6.4.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
 ถึงแม๎วําล าพูนจะเป็นจังหวัดเล็กๆ แตํสภาพความหลากหลายทางสังคมและการเป็นจุด

เช่ือมตํอของจังหวัดใกล๎เคียง และมีโครงขํายการคมนาคมที่เช่ือมโยงทุกด๎านของพื้นที่ ประกอบกับประชากร
แรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 900 กวําโรงงาน กลุํมแรงงานชาวตํางชาติภาคการเกษตรตาม
ฤดูกาลผลิต จังหวัดล าพูนจึงมีประชากรแฝงเพิ่มข้ึนจ านวนเกือบ 100,000 คน และชํวงอายุของประชาชน
ชาวจังหวัดล าพูนที่เข๎าสูํวัยผู๎สูงอายุเป็นจ านวนมาก การพัฒนาคนในทุกชํวงวัย และการสร๎างความมั่นคง
ปลอดภัยให๎แกํประชาชนที่อยูํอาศัยในพื้นที่ทุกกลุํมจึงมีความส าคัญอยํางยิ่ง เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
สังคมอยํางยั่งยืน 

6.4.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
(1) จ านวนชุมขนที่มีระบบการดูแลผู๎สูงอายุและพิการโดยชุมชนแบบบูรณาการ เพิ่มข้ึนไมํน๎อยกวํา 

36 แหํง (คําเปูาหมาย จ านวน 9 แหํงตํอปี) 
(2) จ านวนนักเรียนเยาวชนที่ด๎อยโอกาส ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมได๎รับการ

สํงเสริมการเรียนรู๎ทักษะและสํงเสริมพัฒนาอาชีพเพิ่มข้ึนร๎อยละ 4 (คําเปูาหมาย ร๎อยละ 1 ตํอปี) 
(3) จ านวนชุมชนต๎นแบบในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มข้ึนร๎อยละ 10 จาก

จ านวนต าบลทั้งสิ้น 51 ต าบล (คําเปูาหมาย ร๎อยละ 2.5 ตํอปี) 
(4) จ านวนเครือขํายสหวิชาชีพและภาคประชาชนตํอต๎านการค๎ามนุษย์เพิ่มข้ึน 8 เครือขําย (คํา

เปูาหมาย 2 เครือขํายตํอปี) 
(5) สัดสํวนของปัญหาสังคมด๎านคดียาเสพติดลดลงร๎อยละ 2.5 (คําเปูาหมาย ร๎อยละ 0.625 ตํอปี)  
(6) จ านวนหมูํบ๎าน/ชุมชนได๎รับการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึนร๎อยละ 20 (คําเปูาหมาย 

ร๎อยละ 5 ตํอปี)   
 

6.4.3 กลยุทธ์  
(1) ปลูกจิตส านักรักบ๎านและชุมชน เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตท๎องถ่ินที่ดีงาม 
(2) สร๎างโอกาสและพัฒนาพัฒนาภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุํมวัย 
(3) พัฒนาสังคมนําอยูํ สูํความยั่งยืน  
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     6.4.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain strategies) 
      หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) กิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าผลผลิตหรือบริการ         

ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดกระบวนการ  
 

 
 
 
 
 

 
 
6.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาสู่เมืองนิเวศน์ (Eco-town) 
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6.4.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
จังหวัดล าพูนถือวํามีความหลากหลายและสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แตํในห๎วง

ที่ผํานมาจ านวนพื้นที่ปุาไม๎ยังอยูํในคําเฉลี่ยในระดับเกณฑ์กลางของคํามาตรฐานที่ก าหนด ประกอบกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ ายังไมํเป็นระบบเทําที่ควร อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในเขตและ
นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจ านวน 900 กวําโรงงาน จึงจ าเป็นจะต๎องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาของจังหวัด อยํางยั่งยืนตํอไป   

6.4.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
(1) จ านวนพื้นที่ปุาไม๎ที่ได๎รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มข้ึน 400 ไรํ  

(คําเปูาหมาย 100 ไรํตํอปี) 
(2)มีการฟื้นฟูและพัฒนาแหลํงน้ า (แมํน้ า ล าคลอง ห๎วย ฝาย ระบบสํงน้ า)เพิ่มข้ึน 80 แหํง (คํา

เปูาหมาย 20 แหํงตํอปี) 
(3) ผลการด าเนินการปูองกันและแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่

ก าหนด (คํา PM10, จุด Hotspot, จ านวนวันที่อากาศโปรํงใส) 
(4) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เข๎าสูํระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มข้ึน 320 ราย (คํา

เปูาหมาย 80 รายตํอปี) 
(5) จ านวนเครือขํายด๎านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการปูองกันและแก๎ไขปัญหา 

ภัยธรรมชาติเพิ่มข้ึน 16 เครือขําย (คําเปูาหมาย จ านวน 4 เครือขํายตํอปี)  
  
6.4.3 กลยุทธ์  
  (1) อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยํางมีคุณคํา  

(2) เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให๎เข๎มแข็งในการดูแลรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล๎อม 

(3) การใช๎นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการและเป็นฐานการพัฒนาอยํางยั่งยืน  
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  6.4.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain strategies) 
      หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) กิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าผลผลิตหรือบริการ         

ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดกระบวนการ  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดล าพูนและ 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน  

 
- วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
   ในเขตจังหวัดล าพูน  

“ล าพูน : นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” 
 ( Lamphun : The  City  of  Community  Cultural  Capital, LCC ) 

- พันธกิจ 
  พันธกิจด้านการเตรียมเมือง 
พันธกิจท่ี 1.  ด้านการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน  : 
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรมชุมชน  ความเช่ือ  ศรัทธาและ
ความรู๎  พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให๎มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ  ให๎เป็นสังคมแหํง
ดุลยภาพ สุข สงบ เข๎มแข็ง เช่ือมโยงฐานความรู๎ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถ่ินกับการพัฒนาในทุกมิติของ
สังคม 

พันธกิจด้านการแต่งเมือง 
พันธกิจท่ี 2 ด้านการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์  : การพัฒนาภูมินิเวศ

วัฒนธรรม ชุมชนบนฐานอารยธรรม “หริภุญชัย” (ความเช่ือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา)  การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานที่สอดคล๎องตามผังเมือง  โดยต๎องรักษารากและคุณคําวัฒนธรรมไว๎ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร๎าง
ความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวม โดยใช๎ความรู๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท๎องถ่ิน 

 พันธกิจด้านการเปิดเมือง 
พันธกิจท่ี 3. ด้านการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ : การพัฒนาให๎

เป็นศูนย์กลางและผู๎น าเรื่องการจัดการทุนวัฒนธรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน สํงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจท๎องถ่ิน สูํ
เศรษฐกิจ สีเขียว และเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ทํองเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดย
ใช๎ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎าและบริการ เน๎นฐานการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม ไมํสํงผลกระทบ ทางลบตํอวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

 
- เป้าประสงค์ 

สร๎างคุณคําให๎ชุมชนเห็นประโยชน์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพิ่มมูลคํา น าทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ไป
ใช๎สร๎างความมั่งค่ังและแบํงปันผลประโยชน์แกํคนในชุมชน และการจัดการตนเองแล๎วสํงตํอจากรุํนสูํรุํน  
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1   : การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน มีแนวทางการพัฒนา   ดังน้ี 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอปท./ชุมชน และประชาชนในท๎องถ่ินในการจัดการตนเอง 
2. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประชาชน 
3. เสริมพลังและสร๎างโอกาสความเทําเทียมในสังคม 
4. ท๎องถ่ินธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีสํวนรํวม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  :   การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์   มีแนวทาง  การ

พัฒนา ดังน้ี 
     1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่สอดคล๎องกับภูมิสถาปัตย์  

    2. พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม  
    3. พัฒนาให๎เป็นเมืองสีเขียว  และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
    4. พัฒนาผังเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  : การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม  สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์  มีแนวทาง

การพัฒนา ดังน้ี 
    1. สร๎างคุณคําภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจชุมชน  

   2. สร๎างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ท าการตลาด สร๎างภาพลักษณ์สูํสากล 
  3. สํงเสริมการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางการค๎าการลงทุน และระบบฐานข๎อมูล 
   4. ศูนย์กลางทางการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม  

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชน 
พันธกิจท่ี 1  ด้านการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม

ชุมชน  : การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรมชุมชน  ความเช่ือ  
ศรัทธาและความรู๎  พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให๎มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ  ให๎เป็น
สังคมแหํงดุลยภาพ สุข สงบ เข๎มแข็ง เช่ือมโยงฐานความรู๎ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถ่ินกับการพัฒนาใน
ทุกมิติของสังคม 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ชุมชนมีการจัดการตนเองได ๎
 
 

1. ครอบครัวอบอุํน 

2. ครัวเรือนในชุมชนไมํโยกย๎ายถ่ินฐาน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอปท./ชุมชน 
และประชาชนในท๎องถ่ินในการจัดการ
ตนเอง 

1. จ านวนประชาชนที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ
และเข๎าใจทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

ทุกสํวนราชการ 

2. จ านวนประชาชนที่รู๎จักสัญลักษณ์การ
ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนด๎วยวิถีครูบา
งานหน๎าหมูํ 

ทุกสํวนราชการ 

2. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันของ
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจตํอการพัฒนาศักยภาพและ
การเพิ่มขีดความสามารถประชาชน  

ทุกสํวนราชการ 

3. เสริมพลังและสร๎างโอกาสความเทํา
เทียมในสังคม 
 

1. ระดับความพึงพอใจตํอการจัดระบบบริการ
สาธารณะของอบจ.ล าพูนด๎านคนพิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

ส านักปลัดฯ 

2. ระดับความพึงพอใจตํอการจัดระบบบริการ
สาธารณะด๎านน้ าอุปโภคบริโภคของอบจ.ล าพูน 

กองชําง 

4. ท๎องถ่ินธรรมาภิบาล การบริหาร
จัดการและการมีสํวนรํวม 

ระดับความพึงพอใจตํอการพัฒนาท๎องถ่ิน ทุกสํวนราชการ 

ความเชื่อมโยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบน

รากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน  มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนท๎องถ่ิน สูํเมืองเศรษฐกิจ

สร๎างสรรค์และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสูํเมืองวัฒนธรรม และการทํองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน    
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและความมั่นคง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์   
 
พันธกิจท่ี 2   ด้านการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ : การพัฒนาภูมินิเวศ- 

วัฒนธรรมชุมชนบนฐานอารยธรรม “หริภุญชัย” (ความเช่ือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา)  การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานที่สอดคล๎องตามผังเมือง  โดยต๎องรักษารากและคุณคําวัฒนธรรมไว๎ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร๎าง
ความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวม โดยใช๎ความรู๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท๎องถ่ิน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป็นเมืองทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน 
 

ความส าเร็จในการเช่ือมโยงการทํองเที่ยวชุมชน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่สอดคล๎อง
กับภูมิสถาปัตย ์

         

1. ระดับความพึงพอใจตํอการจัดระบบบริการ
สาธารณะของอบจ.ล าพูนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

กองชําง 

2. ระดับความพึงพอใจตํอการแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนโดยใช๎แนวทางวิถีครูบางานหน๎าหมูํ  

 

2. พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ บน
พื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม 
 

จ านวนสถานที่ทํองเที่ยวทางทุนวัฒนธรรม กองชําง 

3. พัฒนาให๎เป็นเมืองสีเขียว และเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

     

1. จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรอินทรีและ
ปลอดสารพิษ 

ทุกสํวนราชการ 

2. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานเมืองสีเขียว ทุกสํวนราชการ 

4. พัฒนาผังเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ
วัฒนธรรม 

ระดับความพึงพอใจตํอการปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัดล าพูน  

กองชําง 

 
ความเชื่อมโยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์   มีความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูํเมืองเกษตรปลอดภัย การพัฒนา

อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสูํเมืองเศรษฐกิจสร๎างสรรค์และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูํเมืองเกษตรปลอดภัย   
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม และการบริหารจัดการน้ า        

แบบบูรณาการ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม  สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ 
 
พันธกิจท่ี 3   ด้านการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์   : การพัฒนาให๎เป็น

ศูนย์กลางและผู๎น าเรื่องการจัดการทุนวัฒนธรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน สํงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สูํเศรษฐกิจสี
เขียว  และเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ทํองเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช๎ทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎าและบริการ เน๎นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม ไมํสํงผลกระทบทางลบตํอวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

เป็นศูนย์กลางและผู๎น าเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
 

ความส าเร็จในการสร๎างเครือขํายทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. สร๎างคุณคําภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคําทาง
เศรษฐกิจชุมชน 
 

1. จ านวนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่ได๎รับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ตํอยอด 
 

ทุกสํวนราชการ 

2. จ านวนกลุํมที่ผลิตสินค๎าทางวัฒนธรรม อาทิ 
โคม ตุง เป็นต๎น 
 

ทุกสํวนราชการ 

2. สร๎างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ท า
การตลาด สร๎างภาพลักษณ์สูํสากล 

   

จ านวนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่ได๎รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นสิ่งบํงช้ีทางภูมิศาสตร์ GI  
 

ทุกสํวนราชการ 

3. สํงเสริมการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ทางการค๎าการลงทุน และระบบ
ฐานข๎อมูล 

    

ระดับความพึงพอใจตํอโครงสร๎างพื้นฐานทาง
การค๎า และระบบฐานข๎อมูล 

กองแผนและ
งบประมาณ 

4. ศูนย์กลางทางการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม 
 

1. จ านวนเครือขํายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนใน
ท๎องถ่ิน 
 

ทุกสํวนราชการ 

2. มีจ านวนแหลํงทุนฯที่ได๎เปิด”เมืองเล็ก” ตาม
วิสัยทัศน์ล าพูน: นครแหํงทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน 

ทุกสํวนราชการ 

 
 
ความเชื่อมโยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจชุมชนสร๎างสรรค์  มีความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูํเมืองเกษตรปลอดภัย การพัฒนา

อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสูํเมืองเศรษฐกิจสร๎างสรรค์และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูํเมืองเกษตรปลอดภัย 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสูํเมืองวัฒนธรรม และการทํองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน      

 
 
 
 
 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

- 37 - 

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน  เป็นองค์การบริหารสํวนต าบลที่มีขนาดเล็ก  ชีวิตความ
เป็นอยูํของประชาชนเป็นสังคมแบบชนบท ประชาชนสํวนใหญํพักอาศัยอยูํอยํางสงบสุข  และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  แตํมีศักยภาพที่จะท าให๎เกิดการพัฒนา จากการวิเคราะห์ศักยภาพ โดยใช๎หลักการ SWOT 
Analysis แสดงให๎เห็นถึงจุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน ในเรื่องของ
การเกษตร มีพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ คือ  ล าไย ข๎าวโพด มะมํวง กระเทียม หอมแดง ถ่ัว เป็นต๎น ซึ่งสร๎าง
รายได๎ให๎กับเกษตรกรเป็นพอสมควร มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีแรํธาตุมากมาย เชํน แรํแคลไซต์
แมงกานีส อีกทั้งเป็นเมืองโบราณเกําแกํ ซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านที่ยังรักษาไว๎ได๎ในระดับหนึ่ง           
องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน  ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์  (VISION) เพื่อเป็นอุดมคติ  จุดหมายและปรารถนา
คาดหวังที่จะให๎เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข๎างหน๎าและคาดการณ์วําในอนาคตต๎องเป็นชุมชนที่สงบสุข    
นําอยูํ มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล๎อมที่ดี จึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให๎เกิดในอนาคต ดังนี้ 
 
 
 
 
 
พันธกิจ (MISSION) 
 จากวิสัยทัศน์การพัฒนาดังกลําว  คือ ทิศทางความต๎องการที่จะเป็นไปในอนาคตขององค์การบริหาร
สํวนต าบลแมํลาน  โดยมุํงเน๎นที่จะพัฒนาโดยมีพันธกิจหลัก  ดังนี ้
 1. ปรับปรุงพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค ให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอความ
ต๎องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท๎องถ่ิน  
 2. สํงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ และการรวมกลุํมอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะด๎าน
เกษตรกรรม ให๎มีความเข๎มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได๎ 
 3. สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุข  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
พร๎อมทั้งอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามภายในท๎องถ่ิน  
 4.  รักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํ ประเภทปุาไม๎ต๎นน้ าล าธาร  โดยยึดหลักการมีสํวนรํวมจาก
ภาคประชาชนและองค์กรของรัฐเป็นหลัก รวมทั้งรักษาสภาพปุาที่มีอยูํให๎อุดมสมบูรณ์  
 5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร  โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี เน๎นการมีสํวนรํวมและความรํวมมือ ระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบล กับประชาชน ตลอดจน
เสริมสร๎างศักยภาพขององค์กร  ให๎พร๎อมรองรับการถํายโอนอ านาจหน๎าที่ ภารกิจตามประกาศของ
คณะกรรมการกระจายอ านาจ ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
 
 
 
 
 

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  สร้างงานด้วยเศรษฐกิจ  ชีวิตมีคุณภาพ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

- 38 - 

แผนงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลานตามยุทธศาสตร์ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
(1) แผนงานการพัฒนาด๎านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ถนน สะพาน รางระบายน้ า 
(2) แผนงานการ ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหลํงน้ า 
(3) แผนงาน การปรับปรุง พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท ์

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
(1) แผนงานการ พัฒนาและสํงเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
(2) แผนงานการสํงเสริมและพัฒนาปัจจัยเก้ือหนุนด๎านเศรษฐกิจในท๎องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา 

(1) แผนงานการ พัฒนาและสํงเสริมการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
(2) แผนงานการ พัฒนาและสํงเสริมการกีฬาและนันทนาการภายในต าบล 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(1) แผนงานการพัฒนาด๎านการ สํงเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท๎องถ่ิน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 

(1) แผนงานการพัฒนาด๎านการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกํเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 
และผู๎ด๎อยโอกาส 

(2) แผนงานการพัฒนาด๎านการสํงเสริมและพัฒนาด๎านสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(1) แผนงานการพัฒนาด๎านการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมภายในชุมชน หมูํบ๎าน และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม มลพิษ ขยะมูลฝอย  ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมือง 
(1) แผนงานการพัฒนาด๎านการการเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 

การมีสํวนรํวมของประชาชน ฯลฯ 
 

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
จากแนวคิดริเริ่มและนโยบายของ  นายกองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน  (นายกุศล  ยะทา )         

ซึ่งได๎แถลงนโยบายตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน  เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2555   ได๎วางกรอบ
นโยบายพัฒนาและการประสานความรํวมมือของท๎องถ่ิน แบํงเป็น 7 ด๎าน ดังนี้ 
 
1.1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคม โดยการกํอสร๎างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทํอระบาย
น้ า และ ทางระบายน้ า 

1) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการเกษตร โดยการขุดลอก คลอง ล าห๎วย การกํอสร๎าง  ฝาย รางระบาย
น้ า ฯลฯ 

2) การให๎บริการทางด๎านโครงสร๎างพื้นฐานอื่นๆ สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ฯลฯ 
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1.2. ด้านสังคม 
1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูํของคนในต าบลแมํลานให๎อยูํดี มีสุข ยึดหลักตามพระ

ราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2) สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกํ ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎ติดเช้ือ โดยการรับเบี้ยยังชีพ

อยํางทั่วถึง 
3) สํงเสริมและสนับสนุนบุคลากร เชํน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน กรรมการหมูํบ๎าน เจ๎าหน๎าที่ 

อปพร. ต ารวจบ๎านรักษาความสงบ ให๎มีความเข๎มแข็ง 
4) สํงเสริมและพัฒนากลุํมแมํบ๎าน กลุํมเยาวชน อสม. และกลุํมสตรีทุกหมูํบ๎าน 
5) สํงเสริมการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี การมีสํวนรํวมของประชาชน ผู๎น าหมูํบ๎านแตํละหมูํบ๎าน    

การเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ 
6) รักษาความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน โดยการให๎มีถังขยะที่ถาวรและที่

ทิ้งขยะอยํางเป็นระบบ 
7) ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ทุกชนิด  

1.3. ด้านเศรษฐกิจ 
1) พัฒนาและสํงเสริมอาชีพหลัก อาชีพเสริม และ กลุํมอาชีพ 
2) สํงเสริมและพัฒนาอาชีพ และสร๎างรายได๎เสริมให๎กับ กลุํมแมํบ๎าน กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํมเยาวชน  
3) พัฒนาและสํงเสริมให๎มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎าพื้นบ๎าน ที่มีอยูํภายในหมูํบ๎านและต าบล โดยการ

ตั้งร๎านค๎าชุมชน เพื่อให๎เงินหมุนเวียนภายในหมูํบ๎านและต าบล 
1.4. ด้านการศึกษา 

1) พัฒนาและสํงเสริมการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
2) สํงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ 
3) สํงเสริมและสนับสนุนแกํ เด็กต้ังแตํระดับปฐมวัยข้ึนไป ให๎มีการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ  
4) สํงเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมแกํ เด็ก ตั้งแตํระดับปฐมวัยเป็นต๎นไป 

1.5. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 
1) สํงเสริมและบ ารุงรักษาประเพณีของท๎องถ่ินอยํางเหมาะสม 
2) สํงเสริมและอนุรักษ์ ศาสนสถาน ที่เคารพบูชาของท๎องถ่ินอยํางเหมาะสม 
3) สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนรู๎จัก รักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของท๎องถ่ิน 

1.6. ด้านสาธารณสุข 
1) ปูองกัน ควบคุม และระงับโรคติดตํอที่อาจเกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนต าบล 
2) สนับสนุนและประสานงานกับหนํวยงานหรือองค์กรด๎านสาธารณสุขอยํางตํอเนื่อง 
3) สํงเสริมให๎คนในต าบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการออกก าลังกาย โดยการจัดให๎มีการแขํงขันกีฬา

ภายในต าบลประจ าปี 
1.7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ค๎ุมครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมภายในต าบล 
2) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน โดยการจัดต้ังศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภายในต าบล 
3) การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมภายในชุมชน หมูํบ๎าน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม 

มลพิษ ขยะมูลฝอย และค๎ุมครองดุแลบ ารุงรักษาปุา ที่สาธารณะ ฯลฯ
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  

Strategy Map 

วิสัยทัศน์ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สร้างงานด้วยเศรษฐกิจ  ชีวิตมีคุณภาพ” 

 

ยุทธศาสตร์ 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา และ

กีฬา 
 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 

7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการและ
การเมือง 

 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
และการ
สาธารณสุข 

 

เปูาประสงค์ 1.เพ่ือพัฒนา
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

 

2. เพ่ือ  
เศรษฐกิจ
และการ
ทํองเที่ยว 

3.เพ่ือพัฒนา
การศึกษา
และกีฬา 

 

4.เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ด๎านสังคม
และ
วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

 

5.เพ่ือ
พัฒนาการ
สาธารณสุข 

 

6.เพ่ือ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

7.เพ่ือพัฒนา
ด๎านการ
บริหาร
จัดการและ
การเมือง  
การมีสํวน
รํวมของ
ประชาชน 

 

แบบ ยท.02 
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คําเปูาหมาย 1.เพ่ือพัฒนา
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

 

2.  เพ่ือ  
เศรษฐกิจ
และการ
ทํองเที่ยว 

      
 

3.เพ่ือพัฒนา
การศึกษา
และกีฬา 

 

4.เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ด๎านสังคม
และ
วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

 

 

5.เพ่ือ
พัฒนาการ
สาธารณสุข 

 

6.เพ่ือ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

 

7.เพ่ือพัฒนา
ด๎านการ
บริหาร
จัดการและ
การเมือง  
การมีสํวน
รํวมของ
ประชาชน 

 กลยุทธ์ 1.พัฒนา
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

 

แผนงาน 
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน
การเกษตร  

แผนงานการ 
พัฒนาและ
สํงเสริม
อาชีพและ
อุตสาหกรรม
ในครัวเรือน 

แผนงานการ
สํงเสริมและ
พัฒนาปัจจัย
เก้ือหนุนด๎าน
เศรษฐกิจใน
ท๎องถิ่นตาม

แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

 

การศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

 

 

แผนงาน
การศึกษา 

และ
นันทนาการ 

 

2.  เพ่ือ  
เศรษฐกิจ
และการ
ทํองเที่ยว 

      
 

3.เพ่ือพัฒนา
การศึกษา
และกีฬา 

 

4.เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ด๎านสังคม
และ
วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

 

 

5.เพ่ือ
พัฒนาการ
สาธารณสุข 

 

6.เพ่ือ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

 

7.เพ่ือพัฒนา
ด๎านการ
บริหาร
จัดการและ
การเมือง  
การมีสํวน
รํวมของ
ประชาชน 

 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่งไป 
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ส่วนท่ี 4 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองชําง 
อบจ. 

สป. คลัง ชําง  
ศึกษา ปูองกัน 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานการ พัฒนาและสํงเสริมอาชีพ
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
แผนงานการสํงเสริมและพัฒนาปัจจัย
เกื้อหนุนด๎านเศรษฐกิจในท๎องถ่ินตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานการเกษตร 

สป. เกษตร คลัง ชําง 
ศึกษา ปูองกัน 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และ
กีฬา 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการ พัฒนาและสํงเสริม
การศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
แผนงานการ พัฒนาและสํงเสริมการกีฬา
และนันทนาการภายในต าบล 

ศึกษา สป. คลัง ชําง  
เกษตร 
ปูองกัน 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการพัฒนาด๎านการ สํงเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

สป. ศึกษา คลัง ชําง 
เกษตร 
ปูองกัน 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
การสาธารณสุข 

บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอื่น 

แผนงานการพัฒนาด๎านการสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแกํเด็ก สตรี คนชรา 
คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 
แผนงานการพัฒนาด๎านการสํงเสริมและ
พัฒนาด๎านสาธารณสุข 

ส านักปลัด 
 

คลัง ชําง 
ศึกษา เกษตร 
ปูองกัน 
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6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการพัฒนาด๎านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล๎อมภายในชุมชน หมูํบ๎าน 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม มลพิษ ขยะมูลฝอย  ฯลฯ 
 

สป. เกษตร คลัง ชําง 
ศึกษา  
ปูองกัน 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการเมือง 

บริหารทั่วไป 
การด าเนินงานอื่น 
 

แผนงานการพัฒนาด๎านการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ศักยภาพ การบริหาร
จัดการบ๎านเมืองที่ดี การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน ฯลฯ 
 

ส านักปลัด 
หนํวยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

คลัง ชําง 
ศึกษา เกษตร 
ปูองกัน 
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ
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ส่วนที่ 5 

การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนท่ี 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 เป็นแบบที่ก าหนดให๎
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ิน ด าเนินการให๎คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งเป็น
สํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่
ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด๎วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท๎องถ่ินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด๎วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด๎วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก๎าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 5 คะแนน  
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(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน๎าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎
ถูกต๎อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แหํงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก๎าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อน

การ พัฒนาท๎องถ่ินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเด็นการพิจารณา  
1. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลานใช๎การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช๎ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกลําวตํอไปในหัวข๎อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการวําบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ในโครงการทุกประการหรือไมํอยํางไร 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช๎แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบํงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุํงวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)  
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาที่เกิดข้ึน หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินก าหนดข้ึน ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบข๎อ (1) –(10) 

หรือเป็นแบบผสมก็ได ๎
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได๎จริงๆคืออะไร คําใช๎จําย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามที่ก าหนดไว๎หรือไม ํ
ประชาชนได๎ประโยชน์อยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน์อยํางไร 
วัดผลนั้นได๎หรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เชํน จะท า สนับสนุน สํงเสริม ปูองกัน อยํางไร เป็นต๎น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีวํา องค์กรตํางๆไมํวําจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูํรอดได๎ต๎องมีการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด๎วย 

1) สิ่งแวดล๎อมด๎านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล๎อมด๎านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล๎อมด๎านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล๎อมด๎านวิทยาการใหมํๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องค์การบริหารสํวนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ

จ าเป็นที่จะต๎องมีความสามารถในการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมตํางๆ 4 ประการดังที่
กลําวมาแล๎ว เพื่อให๎องค์กรพัฒนา เติบโตและอยูํรอดตํอไปได๎ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ินต๎องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล๎อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
หากกลําวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบํงระดับการเมืองออกได๎เป็น 2 ระดับ 

ได๎แกํ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท๎องถ่ิน การเมืองระดับชาติ ได๎แกํ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสํวนของการเมืองระดับท๎องถ่ินน้ันยังสามารถแบํงแยกยํอยออก
ได๎เป็นหลายประเภท เชํน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม๎กระทั่งการเมืองในระดับหมูํบ๎านที่
จะต๎องมีการเลือกตั้งผู๎ใหญํบ๎านโดยราษฎรในหมูํบ๎านนั้นๆ เป็นต๎น 

ในสภาพข๎อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยตํางๆที่เกี่ยวข๎องตํางช้ีวําการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลตํอการเมืองในระดับท๎องถ่ินอยูํหลายประการ เชํน การเลือกตั้งในระดับท๎องถ่ินต๎องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อชํวยในการหาเสียง การให๎เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํวนกลาง
มายังองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินโดยเลือกให๎เฉพาะท๎องถ่ินที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการสํวนกลาง เป็น
ต๎น 

ในอนาคต อ านาจหน๎าที่และบทบาทของนักการเมืองท๎องถ่ินและข๎าราชการท๎องถ่ินจะเป็น
อยํางไรนั้น สํวนหนึ่งก็ข้ึนอยูํกับสิ่งแวดล๎อมทางการเมืองโดยเฉพาะอยํางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถํายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีตํอ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กลําวคือ การรวม
อ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู๎ที
จะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต๎องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูํตลอดเวลา เพื่อบริหาร
จัดการ อปท.ให๎เข๎ากับสภาวการณ์ดังกลําวที่เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา 

ในสํวนของปัจจัยการเมืองระดับท๎องถ่ินด๎วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องจะต๎องเข๎าใจ
บทบาทหน๎าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล๎วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน๎าที่ของฝุายการเมือง
ท๎องถ่ิน ทุกฝุายควรต๎องรู๎ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท๎องถ่ินในทุกระดับทั้งระดับ 
อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมูํบ๎าน เพราะการเมืองท๎องถ่ินเหลําน้ีมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต๎องมี
ผลกระทบตํอ อปท.ไมํทางตรงก็ทางอ๎อม ข๎าราชการท๎องถ่ินควรพยายามปรับข๎อเท็จจริงในท๎องถ่ินให๎เข๎ากับ
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ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมํเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต๎องการ
ของคนในท๎องถ่ินก็ต๎องเป็นหน๎าที่ของข๎าราชการท๎องถ่ิน ที่จะประยุกต์ใช๎กฎหมาย ให๎สามารถใช๎ได๎จริงตาม
สภาพและบริบทแวดล๎อมของท๎องถ่ินน้ันๆ จึงจะได๎ช่ือวําเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
อยํางแท๎จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมํดี ท าให๎ประชาชนยากจนเพิ่มข้ึนเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอื่นๆที่กระทบตํอ อปท.ตามมา ไมํวําจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร๎องในสิ่งที่สามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎ามากกวําสิ่งที่แก๎ไขปัญหาได๎อยํางยั่งยืน เชํน ต๎องการผ๎าหํมกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต๎น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอยํางเข๎มข๎นของส านักงานตรวจเงินแผํนดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ินในเรื่องของการแจกของให๎แกํราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสํวนรํวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต๎องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพื่อปากท๎องของตนเองกํอน หรือบางครั้งอาจมีสํวนรํวมแคํการรับเงินแล๎วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจสํงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็นการสํงเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐ
อยูํตลอดเวลาของประชาชน เป็นต๎น 

ดังนั้น การสร๎างกระบวนทัศน์ ( Paradigm) ทางความคิดให๎แกํประชาชนตามหลัก        
“ตนเป็นที่พึ่งแหํงตน ” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให๎
ความสนใจที่จะสํงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแตํละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตํ

ละพื้นที่ก็ต๎องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน เชํน บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็น
สังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนให๎ความรํวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอยํางดี บางพื้นที่
ประชาชนขาดความรํวมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด๎วยชนเผําตํางๆมากมาย เป็นต๎น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู๎บริหารท๎องถ่ินอาจมีแนวโน๎มที่จะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองตํอกลุํมญาติพี่น๎องของตน กลุํมอื่นที่แพ๎การเลือกตั้งเมื่อไมํได๎รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี กํอให๎เกิดความขัดแย๎งที่รุนแรงข้ึนในสังคมท๎องถ่ินมากกวําในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่
จะต๎องเข๎าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสูํท๎องถ่ินที่สํงผลโดยตรงตํอความสามัคคีในสังคม
ท๎องถ่ินยุคปัจจุบัน ต๎องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย๎งในสังคม เพราะคงไมํมีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได๎หมด การปฏิบัติงานทุกอยํางยํอมมีการเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย ตํอต๎าน 
และไมํตํอต๎าน อยูํคํูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแตํวําจะสามารถลดระดับหรือแก๎ไขความขัดแย๎ง
ที่รุนแรงนั้นได๎อยํางไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ินมีนโยบายสํงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยูํเป็นประจ า เชํน การฝึกอบรมการใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรมตํางๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต๎น ประกอบกับกรมสํงเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพรํข๎อมูลขําวสารตํางๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให๎ทันสมัยอยูํทุกวัน เชํน การเผยแพรํหนังสือสั่งการตํางๆผํานชํองทางการ
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สารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต๎น หากพนักงานท๎องถ่ินให๎ความส าคัญในการอํานหนังสือสั่งการของกรม
สํงเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยูํเป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไมํขัดตํอระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยูํตลอดเวลา  
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข๎อมูลเพื่อ
น าไปสูํข๎อเสนอแนะ เป็นต๎น) 
 องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน มีข๎อสังเกต ข๎อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาตํางๆอยูํภายใต๎สิ่งแวดล๎อมภายนอกตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมํจะสํงผลตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินอยํางไร 
- แนวโน๎มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน๎มการควบรวมองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให๎  อปท. 

 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย

มี ไทย พมํา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให๎มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจรํวมกัน จะมีรูปแบบคล๎ายๆ กลุํม Euro Zone นั่นเอง จะท าให๎มีผลประโยชน์  อ านาจตํอรอง
ตํางๆ กับคํูค๎าได๎มากข้ึน และการน าเข๎า สํงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว๎นสินค๎าบางชนิดที่แตํละ
ประเทศอาจจะขอไว๎ไมํลดภาษีน าเข๎า (เรียกวําสินค๎าอํอนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันน้ันจะท าให๎ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยํางมาก  โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขํงขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทําเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข๎ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลานได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว๎จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข๎าสูํ AEC ที่จะสํงผลกระทบตํอองค์การบริหาร
สํวนต าบลแมํลาน ในยุทธศาสตร์ตํางๆ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ของไทย ท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน

โดยเฉพาะอยํางยิ่งองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน ต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการหลั่งไหลเข๎ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ๎านไมํวําจะเข๎ามาในฐานะนักทํองเที่ยว คนท างาน หรือ
การอื่นใด การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่ส าคัญ เชํน ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาตํางประเทศที่
จ าเป็น เป็นต๎น 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน ต๎องเรํงบูรณาการรํวมกับแหลํงทํองเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้ง

รํวมบูรณาการการท างานกับ อุทยานแหํงชาติแมํปิง ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสูํความยั่งยืนของแหลํง
ทํองเที่ยวดังกลําว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเช่ียวชาญในการสื่อสารน๎อยกวําประเทศอื่นๆใน

อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน จึงได๎เริ่มต๎นสนับสนุน สํงเสริมการน าครูชาวตํางชาติเข๎ามา
สอนภาษาอังกฤษโดยการให๎อยูํกินกับชาวบ๎าน โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อน ารํองไปสูํโครงการอื่นๆในการเรํงรัด
พัฒนาให๎ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ๎าไมํได๎รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากข้ึน  

ปัญหาการแบํงชนช้ัน ถ๎าคนไทยท างานกับคนตํางชาติที่ด๎อยกวํา อาจมีการแบํงชนช้ันกันได๎  จะมีชุมชนสลัม
เกิดข้ึน และอาจมี พมําทาวน์  ลาวทาวน์  กัมพูชาทาวน์  ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกํอ
อาชญากรรมจะเพิ่มข้ึนอยํางมากจากชนน้ันที่มีปัญหา  คนจะท าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไมํรู๎กฎหมาย     
การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ของไทย ท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินโดยเฉพาะอยํางยิ่ง
องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน ต๎องให๎ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร๎อย
มากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตํละชนชาติอาจมีความแตกตํางกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืน
กฎหมายจากชาวตํางประเทศในไทยมากข้ึนทั้งโดยตั้งใจและความไมํรู๎กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามาท างานในไทยมากข้ึน       
อาจเกิดความขัดแย๎งในการเผยแพรํศาสนาของชาวตํางชาติที่เดินทางเข๎ามาในไทยมากข้ึน เชํน อาจมีการเผย
แผํศาสนาคริสต์ อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหวํางผู๎นับถือศาสนาที่แตกตํางกัน เชํน ชาวคริสเตียนมา
ทํองเที่ยวในวัดที่เป็นแหลํงทํองเที่ยวและมีการลบหลูํอยํางรู๎เทําไมํถึงการณ์ เป็นต๎ น ประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการด๎านสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร๎างอัตลักษณ์อาเซียน ต๎อง
สร๎างความตระหนักรู๎ถึงความแตกตํางในมรดกทางวัฒนธรรม  เชํน มุสลิมมีอาหารที่เป็นข๎อห๎าม ตามธรรม
เนียมบรูไนไมํมีการจับมือกับเพศตรงข๎าม การใช๎มือซ๎ายในการสํงของหรือนามบัตรให๎แกํชาวมุสลิมถือเป็นสิ่ง
ไมํสุภาพ เป็นต๎น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาด๎านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไมํพ๎น โรคติดตํอที่ส าคัญ ไมํวําจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข๎เลือดออก SARs ไข๎หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย๎ายแรงงานเข๎ามาในไทย การค๎ามนุษย์
และการทํองเที่ยว มีความเสี่ยงตํอการปนเปื้อน การแพรํระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพื้นที่ปุาอาจมีมากข้ึน ด๎วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวตํางชาติ สาเหตุที่

เกิดจากคนไทยคือการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรท าให๎ที่ท ากินไมํเพียงพอตํอความต๎องการ หรือการขาย
ที่ดินให๎นายทุนตํางๆชาติแล๎วไมํมีที่ท ากินจึงต๎องไปเปิดปุาใหมํ สํวนสาเหตุจากชาวตํางชาติ อาจมีนายทุนเข๎า
มาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เชํน การตัดไม๎เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข๎าสัมปทาน
เหมืองแรํหรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอื่นๆ  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
ด๎านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย๎งด๎านการเมืองระหวํางรัฐสมาชิกด๎วยกันเอง 

รวมทั้งปัญหาการกํอการร๎ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไมํสามารถแก๎ไขได๎โดยล าพัง
การบริหารภาครัฐต๎องเรํงรัดพัฒนาให๎ตอบสนองการให๎บริการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการให๎บริการในด๎านการ
อนุญาต อนุมัติ ตํางๆ ซึ่งต๎องมีคํูมือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต๎น เพื่อสื่อสารกับชาวตํางชาติที่ต๎องการท านิติกรรม
ตํางๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เชํน การเสียภาษีบ ารุงท๎องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต๎น อีกทั้งเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐจ าต๎อง
พัฒนาการใช๎ภาษาอังกฤษให๎อยูํในระดับที่สื่อสารกับผู๎ใช๎บริการที่เป็นชาวตํางชาติ  การพัฒนาการเมืองและ
การปกครองสํวนที่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
 


