
      19 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑ – 2565) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

 
ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
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สถานการณ ์แนวโน้ม วิสยัทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   

๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลาย
เชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ 
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการ
ฟ้ืนฟ ูการใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศใน
มิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 
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๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น
ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่ง
รวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มี
แนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การ
ระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และ
มาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาค
ที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ 
รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง  ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์
และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่าง
พลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน 
เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะ
กลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้า
และการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป    

  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ่มมากข้ึนเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมาก
ขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
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ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่ง
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

  นอกจากนี ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะ
มีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมี
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการ
พัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และโรคอุบัติใหม่ที่จะ
ส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ  ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะ
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับ
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผล
ต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทัน
หรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น 



      23 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑ – 2565) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น  
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มี
พลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิต ิซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือ
ในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ 
และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและ
ปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่
สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วง
โซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

  นอกจากนี ้ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือ
กระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและ
รักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบาย
การพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมี
ความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 

  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
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เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 

มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่ งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
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เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ 

     ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคง   

                               ของชาติ 
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 (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
                  ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

 (๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔)โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถงึพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

               (๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

              (๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
         จัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
   สิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น

        เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 



      27 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑ – 2565) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
   สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
   การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
   ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกม ี

   ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
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๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
  ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

   และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

   ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
 

ประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหั วหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ (ดร.สุวิทย์ 
เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
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พัฒนาการประเทศไทย 4.0 

หลายประเทศก าหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่  21 อาทิ 
สหรัฐอเมริกาพูดถึง A nation of Makers อังกฤษก าลังผลักดันประเทศสู่ Design of Innovation  
จีนประกาศโมเดล Made in China 2025 ส่วนอินเดียก าลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใต้วางโมเดล
เศรษฐกิจเป็น Creative Economy และมองมาประเทศใกล้อย่างลาวยังประกาศโมเดลเศรษฐกิจเป็น Power of 
ASEAN 

ประเทศไทย 1.0 ยุคทองของเกษตรกรรม เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น 
ประเทศไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้าเครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ 

เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 
และยุคปัจจุบัน คือ ประเทศไทย 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า 

รถยนต์ กลั่นน ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น 
นับตั้งแต่ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบายต่าง ๆ พบว่า มีการอัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ต่อปี แต่มาถึงหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4% 
ต่อปี 

เหตุผลส าคัญเพราะ 
1. ไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน 
2. ไม่เคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง 
3. แรงงานยังมีทักษะไม่ดีพอจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส 
ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศ

ด้วยแนวความคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักที่ก าลังเผชิญ คือ 
 1. กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 

2. กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) 
3. กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) 
 
ประเทศไทย 4.0 ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่กล่าวมาข้างต้นไปสู่ ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 
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1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้น
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services 
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

4. กลุม่ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) เทคโนโลยีการเงิน 
(Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-
Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการ
ท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย 
1) Productive Growth Engine 
เป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) ที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 
 กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการ
สมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจั ยและพัฒนา การ
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พัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่ม
เพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง ที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 

2) Inclusive Growth Engine 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งค่ังที่เกิดขึ้น 

โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากใน
ชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เข้มแข็งและสามารถ แข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับ
ขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการ เปลี่ยนแปลง
จากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) 
เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 3) Green Growth Engine 

การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่างคนกับสภาพ แวดล้อม 

โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึงความ
ได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลักมาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 

ทั้ง 3 กลไกขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการ
ลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน  สร้างการ
วิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดัก
จากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 

 โดยสรุป ประเทศไทย 4.0 

กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด ประเทศไทย 4.0 เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา ตลอดจน การปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด ประชารัฐ ที่
ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก 
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หากยังคงยึดความคิดเดิม ๆ ปัญหาของการหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้
เลย ดังจะเห็นได้จากตัวเลขทางเศรษฐกิจตลอด 50 ปีที่ผ่านมา เราในฐานะต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของ
ประเทศพร้อมแล้วหรือยังต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุตามโมเดลประเทศไทย 4.0 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 
  

 ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟ้ืนฟู สืบสานและ 
สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์  
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต  เพ่ือ
สร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ ท าเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า  การ
ลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น าโขง และสามารถ ขยายไปสู่
จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก ๑๕ แผนพัฒนา
ภาคเหนือ รวมถึงเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ าที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
จ าเป็นจะต้องน าศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้ของ 
สถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้าง  
มูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง 
  
วัตถุประสงค ์ 
 1 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
     นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตตลักษณ์  
 2 เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และ
     ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 3 เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา ครอบครัว 
     และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
 4 เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า ป่าต้นน้ า 
     และปัญหาหมอกควัน  
 
เป้าหมาย  
 1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
 2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือลดลง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ  สร้าง
      มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการ
      ผลิตสินค้าและบริการ ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค  GMS 
      BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
              อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ ดูแลผู้สูงอายุ
             อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาค
    บริการ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร จัดการน้ าอย่าง
    เหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
    หมอกควัน อย่างยั่งยืน 
             

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

   การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบการบริหารราชการระดับพ้ืนที่แบบบูรณา
การ ในรูปของการรวมกลุ่มของจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ สังคม
วัฒนธรรม และศักยภาพการพัฒนาเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพัฒนาระดับพื้นที่มีความ
ชัดเจน มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างจังหวัด และเกิดการใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

   ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฉบับที่ 3 ประกาศใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ก าหนดให้จัดตั้งกลุ่มจังหวัด 18 กลุม่จังหวัด ซึ่งกลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแมฮ่่องสอน จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน โดย 
จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

 
วิสัยทัศน์ 
 “ศูนยก์ลางการทอ่งเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยูทุ่กถิ่นที่” 
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เป้าประสงค์รวม 
         1. เศรษฐกิจขยายตัวแบบสมดุล โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาค 
             การเกษตร การคา้ การลงทุน และการท่องเที่ยว  
        2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไดร้ับการฟื้นฟูแบบองค์รวม เอ้ือต่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 
            และเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมเพ่ือสร้าง 
             ความยั่งยืน  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งมูลคา่และความโดดเด่นให้แกส่ินคา้และบริการด้านการท่องเที่ยว 
            หัตถกรรม สร้างสรรค์และเกษตรมูลคา่เพ่ิม    
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการคา้การลงทุนเพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
 
แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 มีการทบทวน
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่  12 และแผนพัฒนาภาคเหนือ รวมทั้งสภาวการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทาง  
การพัฒนาในระยะ 5 ปี ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์       “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 
 
นิยาม 
  “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดล าพูนมีความสุขจาก 
คุณภาพชีวิตและสภาวะแวดล้อมที่ดี” 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายรวม 
 1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี 
 2.หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ 
 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้
 (1) ตัวชี้วัดความสุข 
 (2) ตัวชี้วัดความพอเพียง 
 โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ้างอิงตัวชี้วัดที่ปรับปรุงจาก ดัชนีคุณภาพ
ชีวิตของคณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558) ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลความ
จ าเป็นพ้ืน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานและได้น าเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต (quality of life) ข อ ง OECD (The 
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Organization for Economic Co-operation and Development) มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะ
ของจังหวัดล าพูน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้ 

(1) ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 
(2) การพัฒนาทุนมนุษย์ 
(3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
(4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City)  
แนวทางการพัฒนา 

(1) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
(2) การรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(3) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษหมอกควันไฟป่า  
(5) การบริหารจัดการน้า อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง 

2. เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis)  
แนวทางการพัฒนา 

(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ออกแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(2) เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน 
(3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(4) การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประเทศเพ่ือน

บ้าน AEC และกลุ่ม Asean+3 
3. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)  

แนวทางการพัฒนา 
(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและบุคลากร 
(2) การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต 
(3) การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(4) การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประเทศเพ่ือน

บ้าน AEC และกลุ่ม Asean+3 
4. เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience 

Destination) 
แนวทางการพัฒนา 

(1) การสืบค้นและจัดการองค์ความรู้ฐานวัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
(2) การสืบค้นและจัดการองค์ความรู้วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
(3) เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการอ านวยความสะดวก 
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(5) พัฒนากิจกรรมและของที่ระลึกฯ รองรับการท่องเที่ยว 
(6) การพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ์ 

5. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
แนวทางการพัฒนา 

1) การยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
2) การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
3) การขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ 
 

    1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ประกอบดว้ย 3 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้

มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความย่ังยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

แนวทางในการพัฒนา 
เพ่ือยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน  ให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขัน

ได้ในระดับสากล  ภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เน้นการกระจายรายได้สู
ชุมชน 

เป้าประสงค์ 
1. ยกระดับวิสาหกิจ และผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  
2. ยกระดับการผลิตภาคการเกษตร มุ่งสู่เป้าหมายการเกษตรอินทรีย์ ที่สามารถเทียบเคียงได้ใน

ระดับสากล ภายใต้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสามารถระดับสากล 
3. เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมูลค่าสินค้าทางภูมิศาสตร์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความย่ังยืนเชิงนิเวศ   
แนวทางการพัฒนา   
เพ่ือพัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น และ

ความยั่งยืนเชิงนิเวศ  ภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในเชิงพ้ืนที่ทุก
    ระดับภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี  

2. เพ่ือสนับสนุนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล  
3. เพ่ือให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดี 
5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียของชุมชน 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 
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8. เพ่ือสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
9. เร่งจัดการองค์ความรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือน ามาต่อยอดในเชิง 

     เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการ
พัฒนาเมืองในอนาคต 

แนวทางการพัฒนา  
เพ่ือให้จังหวัดล าพูนมีผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ที่มีมาตรฐานสูงเพ่ือ

รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต  ลดต้นทุนค่าครองชีพ ลดต้นทุนการขนส่ง เน้นการเพ่ิมผลิตภาพทางเศรษฐกิจ
โดยนวมของจังหวัด 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือการพัฒนาผังเมืองรวมและโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างบูรณาการเพ่ือรองรับการขยายตัวของ

     เมืองในระยะยาว 
2. เพ่ือพัฒนาเขตพ้ืนที่เมืองเก่าและย่านวัฒนธรรมของชุมชนต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเป็นเมือง

     แห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก 
3. เพ่ือพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดเพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน 
4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
5. เพ่ือพัฒนาเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG s) 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1  วิสัยทัศน์ 
  “ เทศบาลต าบลป่าซาง  มุ่งมั่นพัฒนา ให้ประชามีความสุขที่ยั่งยืน ”  

 2.2  ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 
                    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร   

 2.3  เป้าประสงค์ 
  1.ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ     
      ประชาชน และเมืองในอนาคต  
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  2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรและหัตถกรรมให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอ/ส่งเสริม
      และอนุรักษ์ บ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป   
  3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  4. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา และด้านกีฬา   
              อย่างทั่วถึง 
   6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต สุขอนามัยใน    
              หมู่บ้าน  

               7. การบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรมีคุณภาพ 

         2.4  ตัวช้ีวัด 
   1. จ ำนวนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ที่ได้มำตรฐำนเพ่ิมข้ึน 
   2. จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินงาน 
   3. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   4. ประชาชนร่วมอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   5. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา และด้านกีฬาอย่างทั่วถึง 
   7. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
                      6.ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับ อปท. 
  
 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1.ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ     
      ประชาชน และเมืองในอนาคต 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรและหัตถกรรมให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอ/ส่งเสริม 
                         และอนุรักษ์ บ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป   
  3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  4. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา และด้านกีฬาอย่างทั่วถึง 
  6. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
  7. การบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรมีคุณภาพ 

 2.6  กลยุทธ์ 
  1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
       จ าเป็นและความต้องการของประชาชน  
  2)  ขุดลอกคูคลอง จัดสร้างแหล่งน้ าและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพ่ือการอุปโภคและ 
       บริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
  ๓)  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร     
       ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ 
  4)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
                 ท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
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  5)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและ 
       ชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ พิการ  
       ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและ
       ศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
  6)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
  7)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า แม่น้ าล าคลองและป่าไม้ให้มี
        ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา 
        สิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  8)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน ให้เป็นผู้มี คุณภาพ
       มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
  9)  ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
  10)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
  11)  ด าเนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
  ๑2)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง 
       พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
  ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
  ๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
  ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
           มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว   
          มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต   
 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา   
 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข   
 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร      
 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
  มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว   
 มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค  เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 10 การร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต   
 มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา   
  มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข   
 มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร   
  มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ 
               มัง่คั่งและยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ        
     ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 
  ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
  มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ  สามารถ
   สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิต
   สินค้าและบริการ ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว   
 มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ  สามารถ

   สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิต
   สินค้าและบริการ ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยง

   สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต   
  มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ ดูแล
   ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาค
   บริการ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่  5  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร  
   จัดการน้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
   มลพิษ หมอกควัน อย่างยั่งยืน 
 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา  
   มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค  ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ ดูแล
   ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาค
   บริการ 

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
  มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับการค้าการลงทุน เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่าง
   ยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว   
 มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างมูลค่าและความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 

   หัตถกรรมสร้างสรรค์และเกษตรมูลค่าเพ่ิม 
  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมเพ่ือ
   สร้างความยั่งยืน 
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ 
   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว   
  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต   
 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพนู  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่  1  เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา   
  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข   
  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่  1  เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

           ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร   
  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  เมืองเกษตรสีเขยีว 

 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด  
   เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว   
  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ  3 ด้าน  อุตสาหกรรม เกษตร  
   วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต   
 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทาง
  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ  3 ด้าน  อุตสาหกรรม เกษตร  
   วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา   
  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทาง
   วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข   
  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทาง
   วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  

           ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร   
  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด   
  เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลต าบลป่าซาง  
 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีกำรคมนำคมสำยหลักเชื่อมโยง 
  สำมสำย คือทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  

106 ทำงหลวงจังหวัดหมำยเลข  1032 
และ 1156 

- ถนน คสม./คสล. ครอบคลุมเกือบ 
  ทุกพ้ืนที ่
- มีประปำหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำนและ 
  ประปำภูมิภำค 
- ทุกบ้ำนเรือนมีไฟฟ้ำใช้ 
- ไฟฟ้ำสำธำรณะเกือบทุกสำย 
- มีแหล่งน้ ำที่เพียงพอ 
- มี โ ท ร ศั พ ท์ ส ำ ธ ำ ร ณ ะ แ ล ะ ค ลื่ น  

โทรคมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
- มีพนังกันตลิ่งที่มีควำมสำมำรถป้องกัน 

ควำมเสียหำยจำกอุทกภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กำรให้บริกำรด้ำนกำรขนส่ง 
สำธำรณะ  ยังครอบคลุมไม่ทั่วถึงทำง 
หลวงจังหวัดหมำยเลข  1032 

- ถนน คสม./คสล. บำงสำยขำดท่อ 
  ระบำยน้ ำ 
- กำรคมนำคมถนน สะพำนบำงสำยยัง  
คับแคบ ไม่สะดวกเท่ำที่ควร 

- กำรจัดกำรแหล่งน้ ำยังไม่ดีพอและ 
  เพียงพอต่อควำมต้องกำรของชุมชน 
และกำรขยำยตัวของชุมชน 

- น้ ำบำดำลมีฟลูออไรด์มำก 
- ไฟฟ้ำสำธำรณะ(ไฟกิ่ง) ยังไม่ครอบ 
  คลุมทุกพ้ืนที่โดยเฉพำะถนนตัดใหม่ 
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ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

2. ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
 

 
 
 

 

- เป็นฐำนกำรผลิตพืชเศรษฐกิจที่ 
  ส ำคัญโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ล ำไย  ข้ำว    

กระเทียม 
- มีกำรอุดหนุนกลุ่มอำชีพชุมชน 
- มีแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม คือ  

เมืองเก่ำเวฬุคำม/วัด 
- เป็นอุตสำหกรรมในครัวเรือน ฐำน 
  กำรผลิตด้ำนหัตถกรรมที่ส ำคัญโดย  

เฉพำะอย่ำงยิ่งหัตถกรรมผ้ำทอ   
  ผ้ำบำติก  จักรสำน 
- เป็นแหล่งชุมชนและแหล่งเศรษฐกิจ 

ของอ ำเภอป่ำซำง 
- กำรคมนำคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว 
 
 
 

- พืชผลทำงกำรเกษตรรำคำตกต่ ำ 
- ผลผลิตทำงกำรเกษตรขำดกำร 
  บริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรตลำดอย่ำง 
เป็นระบบ 

- ขำดตลำดกลำงกำรเกษตร 
- ผู้ประกอบกำรรำยย่อย วิสำหกิจ   
  ชุ ม ช น ข ำ ด ค ว ำ ม รู้ ด้ ำ น ก ำ ร ผ ลิ ต     
กำรตลำดสู่มำตรฐำนสำกล  และไม่
นิยมสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม  

- กลุ่มอำชีพขำดควำมเข้มแข็งและยั่งยืน 
- ไม่มีตลำดรองรับสินค้ำ พ้ืน เมืองที ่
แน่นอน 

- งบประมำณไม่เพียงพอในกำรขุดค้น 
ฟ้ืนฟูโบรำณสถำน เวฬุคำม 

- กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวยัง
ไม่ทั่วถึง 

 
 

3. ด้านสังคม 
และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีควำมโดดเด่นด้ำนวัฒนธรรม   
  ประเพณีเก่ำแก่  ประชำชนมีวิถีชีวิต 

ควำมเป็นอยู่ที่เรียบง่ำย  สงบสุข น่ำอยู่
น่ำอำศัย 

- มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำ 
ท้องถิ่นท่ีมีค่ำ 

- เป็นเมืองเก่ำเวฬุคำม และ 
  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
- ชมรมผู้สูงอำยุเข้มแข็งข้ึน 
- ประชำชนให้ควำมส ำคัญต่อผู้สูง 
  อำยุ เด็ก คนพิกำรและกลุ่มผู้ติดเชื้อ 

เอดส์ 
- เป็นสังคมกึ่งเมืองก่ึงชนบท 
 
 
 
 
 

- จ ำนวนผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส  
  คนพิกำร เพิ่มขึ้น 
- ประชำชนขำดควำมรู้และโอกำส 
  ก ำ ร เ ข้ ำ ถึ ง ฐ ำ น ค ว ำ ม รู้ ท ำ ง ด้ ำ น    
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ เ อ้ือต่อกำร
พัฒนำด้ำนต่ำง ๆ 

- ประชำชนไม่ค่อยให้ควำมสนใจ 
  ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์เมืองเก่ำ 
เวฬุคำม เท่ำที่ควร 

- งบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรมี 
จ ำนวนจ ำกัด 

- ควรส่งเสริมให้ประชำชนในสังคมเมืองมี 
คุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมคนท้องถิ่นของเทศบำลมำกข้ึน 

 
 
 
 



      47 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑ – 2565) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

4. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

- ประชำชนมีควำมตระหนักถึง 
  ควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรทรัพยำกร  

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- เทศบำลให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัด 
  กำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ง 
  แวดล้อม 
- มีสภำพแวดล้อมที่ดี มีแม่น้ ำไหล 
  ผ่ำน 3 สำย คือ แม่น้ ำปิง,แม่น้ ำทำ 

และแม่น้ ำกวง 
- มีกำรศึกษำและออกแบบระบบบ ำบัด 

น้ ำเสียรวมและเตรียมกำรเพ่ือรองรับ
กำรขยำยตัวของชุมชนเมืองในอนำคต 

- มีบ่อขยะรองรับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 

- ขำดระบบกำรจัดกำรทรัพยำกร 
  ธรรมชำติในชุมชนที่ดี 
- ใช้งบประมำณในกำรบริหำรจัดกำร 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจ ำนวนมำก 

- ประชำชนที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่อง 
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมมีน้อย 

- ไม่ มี พ้ื นที่ ส ำธ ำ รณะในกำรจั ดท ำ 
สวนสำธำรณะเ พ่ือส่ง เสริมสุขภำพ
ประชำชนและสิ่งแวดล้อม 

- ขำดระบบกำรคัดแยกขยะท่ีดี 
 

5.  ด้านการศึกษาและ
การกีฬา 

 
 
 

-ประชำชนให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำ 
และกำรกีฬำมำกขึ้น 
-เทศบำลมีกำรส่งเสริมด้ำนกำร ศึกษำ 
และกีฬำเป็นอย่ำงดี 
-มีสนำมกีฬำขนำดใหญ่ในเขตเทศบำล 
-มี ช ม รมกี ฬ ำพนั ก ง ำนลู ก จ้ ำ ง แล ะ 
ประชำชนของเทศบำล 
-มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ ของเทศบำล 
-มีกำรอุดหนุนสถำนศึกษำในกำรจัดกำร 
เรียนกำรสอน 
-มีศูนย์ส่งเสริมกำรเรียนรู้เทคโนโลยีของ
ชุมชน 
-มีห้องสมุดเทศบำลต ำบลป่ำซำงและ
แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
 
 
 
 
 

- สถำนที่และอุปกรณ์กีฬำไม่เพียงพอ  
ต่อควำมต้องกำรของประชำชนและ
ชุมชน 

- สนำมกีฬำยังไม่มีสนำม อุปกรณ์กีฬำ 
และอัฒจันทร์ที่ได้มำตรฐำน 

- ชุมชนต้องกำรที่ อ่ ำนหนั งสื อพิมพ์
ประจ ำหมู่บ้ำนและที่ท ำกำรชุมชนเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้หมู่บ้ำน/ชุมชน 
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ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

6. ด้านสาธารณสุข 
 

- ประชำชนส่วนใหญ่มีสุขภำพกำยและ
จิตที่ด ี

- ไม่มีโรคระบำดในเขตเทศบำล 
- มีกำรระงับและป้องกันโรคติดต่ออย่ำง

ทันท่วงท ี
- ประชำชนให้ควำมส ำคัญต่อเรื่ อง

สุขภำพ อนำมัยมำกขึ้น 
- มีกำรอุดหนุนงบประมำณหน่วยงำน

สำธำรณสุขในเขตเทศบำล 
- มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุข

ของเทศบำล 
- มีกำรจัดตั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของ

เทศบำลในกำรบริกำรประชำชน 
 
 
 

- มีบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขน้อย 
- งบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด 
 

7. ด้านการเมือง –  
   การบริหาร 

- ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร 
  บริหำรงำนมำกขึ้น 
- ประชำชนให้ควำมส ำคัญต่อ 
  กำรเมือง ระบอบประชำธิปไตย 
- ไม่มีคดีอำชญำกรรมร้ำยแรงเกิดข้ึน 
  ในชุมชน 
- ปัญหำยำเสพติดลดลง 

- -  มีระบบกำรตรวจสอบกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 

- มีศูนย์บริกำรประชำชนรับเรื่องรำว  
ร้องทุกข ์

 
 

- กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ กิจกำร 
  ของเทศบำล 
- ประชำชนบำงส่วนขำดควำมรู้ควำม 
  เข้ำใจเกี่ยวกับกิจกำรของเทศบำล 
- ระเบียบ/กฎหมำย ที่ เกี่ ยวข้องใน
ปัจจุบัน ท ำให้กำรบริหำรงำนมีข้อจ ำกัด
เพ่ิมข้ึน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของเทศบาลต าบลป่าซาง 

ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(Threat) 

1. การเมือง 
 

- มีกำรแข่งขันทำงกำรเมืองไม่มำก ไม่มี
ควำมขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่น 

 

- กำรเมืองระดับชำติไม่มีเสถียร ภำพ
ส่งผลต่อกำรเมืองท้องถิ่น 

 
2. เศรษฐกิจ - ผลผลิตล ำไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ  หลักที่

ส ำคัญและสร้ำงรำยได้ให้กับ  เกษตรกร
เป็นอย่ำงมำกมีโอกำสสูงที่จะขยำยตลำด
ไปยังต่ำงประเทศ 

- ตลำดรองรับพืชเศรษฐกิจมีกำรขยำยตัว
เพ่ิมข้ึนจำกกำรท ำ FTA 

- มีเสรีทำงกำรค้ำเพ่ิมขึ้น ท ำให้เรำต้องเร่ง
พัฒนำสินค้ำและบริกำรให้มีประสิทธิ 
ภำพ สำมำรถแข่งขันกับต่ำงประเทศได้ 

- มีกำรขยำยพ้ืนที่ปลูกล ำไยไปในหลำย
จังหวัด  รวมทั้งประเทศจีน ที่ เป็น
คู่แข่งทำงกำรค้ำล ำไย 

- เศรษฐกิจภำยในไม่สำมำรถควบคุมได้ 
- ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับกำรเมืองมำก

เกินไป 
- รำยได้เท่ำเดิมแต่สินค้ำและบริกำรมี

รำคำแพงขึ้นส่งผลให้กำรออมลดลง 
- พืชผลทำงกำรเกษตรมีรำคำตกต่ ำ

เนื่องจำกมีคู่แข่งมำกขึ้น เช่น ล ำไย 
 

3. สังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  และข้อมูล
ข่ำวสำรที่เปิดกว้ำง 

- สังคมมีควำมเ อ้ืออำทร  ดูแลคนใน
ครอบครัว ผู้สูงอำยุ 

- ประชำชนในสังคมส่วนใหญ่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ 

- ปัญหำโรคเอดส์อยู่ในระดับสูงกำรแพร่
ระบำดของยำเสพติดมีประชำกรวัย
พ่ึงพิงสูงเป็นข้อจ ำกัด ด้ำนกำรพัฒนำ 

- เป็นสังคมแห่งกำรแข่งขันในทุก ๆ ด้ำน 
ท ำ ให้ ขำดควำมรักควำมอบ อุ่นใน
ครอบครัว 

- ปัญหำยำเสพติดยังไม่หมดสิ้นไป 
- ประชำชนส่วนใหญ่ยังขำดคุณธรรม 

จริยธรรม  
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ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกำส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(Threat) 

4. นโยบายรัฐบาล/
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นโยบำยกำรพัฒนำของรัฐบำล แก้ไข
วิกฤติทำงกำรเมืองและกำรบริหำร  ยึด
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สร้ำงควำม
เข้มแข็ งให้กับสั งคมบนพ้ืนฐำนของ
คุณธรรม ส่งเสริมผลประโยชน์ของชำติ
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมเชื่อมั่น
ของประชำคมระหว่ำงประเทศ และ
สร้ำงควำมเข้มแข้งและพัฒนำศักยภำพ
ของกองทัพ  

- บริห ำรง ำนโดย เน้ นหลั กคุณธรรม 
โปร่ ง ใส   สุ จริต   และหลักปรั ชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง มีควำมสมำนฉันท์ 
สำมำรถป้องกัน บรรเทำและแก้ไข
ปัญหำที่ส ำคัญของชำติ โดยน้อมน ำ
แนวทำงพระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง 
พัฒนำ”  

 

- ภำรกิจถ่ำยโอนยังไม่ประสบควำม 
ส ำ เ ร็ จ เท่ ำที่ ค ว ร  ติ ดขั ดที่ วิ ธี ก ำ ร 
กระบวนกำรท ำงำน 

- ระเบียบ วิธีปฏิบัติงำนเปลี่ยนแปลง ไม่
ชัดเจน 

- กฎหมำยบำงฉบับเป็นอุปสรรคต่อกำร
กระจำยอ ำนำจแก่ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มี ก ำ รส่ ง เ ส ริ มทำงด้ ำน เทค โน โลยี 
สำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมและท่ัวถึง 

- มีกำรจัดตั้ง IT  CITY  เป็นประโยชน์ ต่อ
กำรพัฒนำทำงด้ำนกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็ก
และเยำวชน 

- มี ค ว ำมรู้  ค ว ำม เข้ ำ ใ จและ เท่ ำทั น
เหตุกำรณ์โลก 

- กำรท ำงำน ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 
 

- ประชำชนทั่วไปยังขำดควำมรู้ ควำม
เข้ำใจถึงฐำนควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำด้ำนต่ำง 
ๆ  

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
เทคโนโลยีสูง 
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