ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมี ภ าครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ ประชาชนและประโยชน์ ส่ ว นรวม โดยการประเมิ น ผลการพั ฒ นาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้ ว ย 6 ยุ ท ธศาสตร์ มี ส าระส าคั ญ
ประกอบด้วย ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญคือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศไทยให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย
มุ่งเน้น การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี เป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต ”
โดยมองกลับไปที่รากเหง้า นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศในมิติต่างๆ และ
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสาน
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความส าคั ญ กับ การดึ ง เอาพลั งของภาคส่ ว นต่ า งๆ ของภาคเอกชน ประชาสั งคม ชุม ชนท้อ งถิ่ นมาร่ ว ม
ขับเคลื่อนและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ให้เป็ นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองโดยรัฐ ให้หลั กประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้พื้นที่เป็นตัว
ตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มาก
ที่สุ ด เท่า ที่จ ะเป็ น ไปได้ โดยเป็ น การดาเนินการบนพื้น ฐานการเติบ โตร่ว มกันไม่ว่า จะเป็นทางเศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสาคัญ กับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่ง ยืนเพื่อ
คนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประเชาชนและประโยชน์ส่วน
ร่วม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ
6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง
3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน
3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
7) พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและกลไกแก้ ไ ขปั ญ หาคว ามขั ด แย้ ง ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ
2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอานาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล
5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริ หารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ
3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์
4) การพัฒนาด้านพลังงาน
5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
6) การพัฒนาระบบน้าประปา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม
2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
2) การพัฒนาเมือง
3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1) ขยายความร่ว มมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่
สาหรับสินค้าและบริการของไทย
2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่อ
อานวยความสะดวกลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่
โดดเด่น
ในภูมิภาค
4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย
5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ
7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
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3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ
ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ที่มีการฟื้นฟู สืบสานและ
สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการโดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต
เพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ทาเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า
การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และสามารถขยาย
ไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ และตะวันออก – ตะวันตก
รวมถึงเป็นพื้นที่ป่าต้นน้าที่สาคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
จาเป็นจะต้องนาศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้ของ
สถาบันการศึกษาและองค์กรในพื้นที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพื่อ
สร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้านในการเสริมสร้ างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค ภาคเหนือจึง มี
เป้าหมายที่จะ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง”
2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับ การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สิ นค้าและบริการ โดยใช้ความรู้เทคโนโลยี
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์
2) เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3) เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว
และพึ่งพากันในชุมชนได้
4) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้า ป่าต้น
น้า และปัญหาหมอกควัน
2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด
1) รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ากว่าระดับประเทศ
4) สัดส่วนคนจนลดลง
5) สัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น
6) พื้นที่ป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
7) จานวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
สูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
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แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารและ
สินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์โดยให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
แนวทางการพัฒนา
1) เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานและวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน
ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบ
ขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ และแนว
ตะวันออก – ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ
AEC
2) พัฒนาเมืองสาคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า บริการ
ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดย พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งสาธารณะ
และการขนส่งหลายรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพื้นที่
โดยรอบ โดยเฉพาะเร่งรัดการดาเนินงานตามผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับรูปแบบของเมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิ
เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและพัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบราง ที่นครสรวรรค์ แพร่ (อาเภอเด่นชัย)
เชียงราย (อาเภอเชียงของ) โดยพัฒนาพื้นที่รอบสถานีโดยใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การวางผังเมือง และ
ส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่
3) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบการ
ดาเนินธุรกิจในระดับภูมิภาคและสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูกนามาเป็นข้อ
กีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็ งร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจ
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้
4) พัฒนาสิ น ค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสิ นค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่ ม
ประเทศเพื่อนบ้านและ AEC โดยให้ความสาคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการ
เกื้อกูลกัน บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพื่อนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒ นาฐานการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ ใ นพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบน และเกษตร
ปลอดภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการทาเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมี
ที่มีต่อดินและน้า ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต และการตรวจสอบย้อนหลังอย่างเป็นระบบเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้ผู้บริโภค
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2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ
3) สนั บ สนุ น การผลิ ต พลั ง งานทดแทนและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพในจั ง หวั ด นครสวรรค์
กาแพงเพชร โดยสนับสนุนการนาผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงาน
ทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการนาพืช/วัสดุชีภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพื่อเป็นสินค้า นากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล
เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการผลิตแก่
เกษตรกร เช่น การโซนนิ่งพื้นที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์
สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
5) พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพื่อใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้านอกเขตพื้นที่ชลประทานเพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้าไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าของเกษตรกรในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน
4. ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นาคุณภาพชีวิต และแก้ ไขปัญหาความยากจน พัฒ นาระบบดูแ ล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทาของผู้สูงอายุและคนยากจน โดยดาเนินการใน
รูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง
สามารถพึ่งพอตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด บริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
3) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบน
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทใน
การจัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยอากาส
ในชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จั ดระบบบริหารจัดการน้า
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะ
จังหวัดน่าน โดยให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้เป็นแหล่งดูด
ซับน้าฝนและเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้า ควบคู่ ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายพื้นที่
ป่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้า
2) พัฒนาการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้าปิง วัง
ยม และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สาคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
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บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อรักษาคุณภาพน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ
น้าของแหล่งน้าต้นทุน
3) แก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควั น ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบนและจั ง หวั ด ตาก โดยส่ ง เสริ ม การ
ปรับเปลี่ยนการทาการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้นาเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้
ประโยชน์เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน
3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
วิสัยทัศน์ (Vision) “ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชน
ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากลให้มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ดารงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ
4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริ มการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์ ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อมโยง
กับต่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา
1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการกระตุ้นการลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอื่นภายในประเทศและเพื่อนบ้าน
2.ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs
3.พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดย
จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลวิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับ และจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิ ตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1.เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นความ
เป็ น เอกลั กษณ์ เฉพาะสิ่ งที่มี ศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุน การผลิ ตโดยใช้ห ลั ก การผลิ ตปริม าณมาก
ปรับปรุงคุณภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าพัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
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3.สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่และสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจาหน่ายเฉพาะกลุ่ ม (Niche
Product)
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒ นาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและเชิ งสุขภาพ
โดยปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่อง
จังหวัดในกลุ่ม และส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม GMS
2.พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจน
พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว
3.ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย และชุมชนรวมทั้งพัฒนา
บุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวสู่การท่องเที่ยว หลังจากเข้าสู่ AEC
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมขนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
แนวทางการพัฒนา
1.พั ฒ นาคุ ณ ค่ า ความหลากหลายทางชี ว ภาพ และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยการจั ด ท า
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่ น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม
ทรัพยากรชีวภาพ
2.รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ปัญหาการบุก
รุกทางานทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้าและป่าชุมชน การจัดทา Food
Bank การจัดทาฝายต้นน้าแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การป้องกันไฟป่ารวมทั้งการส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชนในพื้นที่ป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส และความเป็นอยู่ที่
ดีอย่างยิ่ง
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี
GIS ในการจัดทาฐานข้อมูลและนาไปใช้
4.สร้างภาคีในการปรั บตัวและรับมือจากสภาวะการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตสานึกและสร้างเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมทุกระดับตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและบู รณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 – 2565)
คาขวัญของจั งหวัดแพร่ “หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลื อเลื่องแพะเมืองผี
คนแพร่นี้ใจงาม”
1) เป้าหมายการพัฒนา
“เมื อ งเศรษฐกิ จ มั่ น คง ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์” จังหวัดแพร่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและความ
ต้องการของพื้นที่ (Area Based) ให้มีความมั่งคั่ง รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน
โดยการป้องกันเชิงสังคมเพื่อให้ชุมชน/ประชาชนมีความเข้มแข็ง อยู่ดีกินดี และการป้องกัน ปราบปราม เพื่อ
รักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ฟื้นคืนและสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
2) พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้าสมบูรณ์ เกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนดี มีการ
คมนาคมที่สะดวกและสร้างมูลค่า
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
4. ส่งเสริมความมั่นคงภายใน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เศรษฐกิจมีความมั่นคง สร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนมากขึ้น
3. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัย
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ รักษาและฟื้นฟู
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logistics
2) ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์และสร้างมูลค่าเพิ่ม
4) ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อยกระดับด้านการท่องเที่ยว
2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่าย
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย
2) เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี
3) พัฒนา ส่งเสริมและคุ้มครองด้านการประกอบอาชีพ
4) เพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
5) สร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาส
6) พัฒนาสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคงภายในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมปัญหาอาชญากรรมภายในจังหวัด
2) เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปราม บาบัด และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในจังหวัด
3) ส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิต
4) พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัย
5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในพื้นที่
6) พัฒนากระบวนการยุติธรรมในระดับพื้นที่
7) ส่งเสริมและฟื้นฟูวิถีชีวิตประชาธิปไตย
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกัน
ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากร
2) การบริหารจัดการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม
3) การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรักในถิ่นกาเนิด เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา”
4.1 เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าในหลายๆ รูปแบบทั้งการศึกษาใน
ระบบและ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
2. จัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการกีฬา การออกกาลังกายและการสาธารณสุข
3. ส่งเสริมการลงทุนและการประกอบอาชีพของประชาชน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
25

5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
6. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างการบริหารจัดการที่ดีและพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย
7. ส่งเสริมกิจกรรมของศาสนา บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
8. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ยุทธศาสตร์ที่ต้องทา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ/จังหวัด
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนา
1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยโดยการเสริมสร้าง
ความเข้ า ใจร่ ว มกั น ของประชาชนในชาติ แ ละยึ ด มั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) สนับสนุนให้มีการปรองดองสมานฉันท์และการฟื้นฟูประชาธิปไตยของคนในชาติ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
1. เกษตรคุณภาพสูง
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
3. ไม้เศรษฐกิจ
4. การท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
3) พัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
4) จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ
6) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์จาเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้า ถนน สะพาน
แนวทางการพัฒนา
1) จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้า
2) พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง
3) พัฒนาระบบน้าประปาและระบบน้าบาดาลให้มีคุณภาพและเพียงพอ
4) ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ดาเนินการจัดทาผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
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4. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
แนวทางการพัฒนา
1) ศึกษา สารวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและรณรงค์เพื่อลดและป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่างๆ
2) พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม น้าแล้ง หมอกควันรวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ
3) จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ตารวจบ้าน/ชรบ.
5. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนา
1) สร้างจิตสานึก รณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในการป้องกัน ปราบปราม บาบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่เลือกทาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่
6. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ควบคู่ กั บ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผู้ป่วยยากไร้
2) จัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผู้ป่วยยากไร้
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
4) จัดให้มีบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม
5) ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
6) ส่งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
7) ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในพื้นที่ขาดแคลน
8) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9) จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน
10) การบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
2) สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่สาหรับการศึกษา
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคาสั่งสอนของศาสนา
2) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคาสั่งสอนและนาไป
เผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบารุงศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
4) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบารุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อมวลชนและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาสมัครเล่นและ
กีฬาอาชีพ
2) จัดสร้างและบารุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ สาหรับการออกกาลังกาย
และการกีฬา
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรม
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม
2) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
11. ยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอาคารสถานที่ และเครื่องมือ เครื่ องใช้ วัส ดุ อุป กรณ์ ให้ เ พีย งพอและ
ทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาด สวยงาม
2) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย
3) จั ด ให้ มี แ ละพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห าร (MIS) และระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (GIS)
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสานึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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13. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทาแผนชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาแผนชุมชนแก่ผู้นาทุกภาคส่วนและ
ประชาชนทั่วไป
2) สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน )
วิสัยทัศน์
“คุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม ดารงวิถีไทย ใส่ใจสร้างชุมชน
เข้มแข็ง ร่วมแรงรักษ์สิ่งแวดล้อม”
พันธกิจ
1.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้า การคมนาคม สมบูรณ์ เกษตรปบอดภัย
2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน
3.ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4.ส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมภิบาลและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ต้องการพัฒนา
1.การคมนาคมขนส่งสะดวกสมบูรณ์ครบวงจร
2.ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธาณูปโภคอย่างทั่วถึง
3.มีแหล่งน้าอุปโภคและน้าเพื่อการเกษตรพอเพียงสมบูรณ์
4.ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดภัยได้รับการศึกษาตามระบบและมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
5.ชุมชนมีการส่งเสริม พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.ส่งเสริมประชาชนและทุกภาคส่วนให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ในการดาเนิน การพัฒนาขององค์การบริหารส่ว นตาบลบ้านหนุน เพื่อให้บรรลุตามวิสั ยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เป้าประสงค์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ประชาชนมีความรู้ มี
1.สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน ประชาชน
คุณภาพชีวิต
ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 2.พัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับเด็กพิการ สตรี
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ได้รับ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
สวัสดิการทางสังคมอย่าง
3.เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรม
ทั่วถึงและเป็นธรรม
แก่ประชาชน และลดความเสี่ยงทางสังคม
4.ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพและยกระดับฝีมือ
แรงงาน
5.พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี คน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้าน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของประชาชน โดยการ
สาธารณูปโภค
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค แหล่งน้า
และอื่นๆ อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้าน
พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่อให้เกิดรายได้ใน
ตาบล

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม
ที่มีอยู่ พร้อมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้ได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้าน
ส่งเสริมอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ขยายผลโครงการตาม
พระราชดาริ และ
ยกระดับสินค้าการเกษตร
ให้ได้มาตรฐาน

สร้างรายได้ โดยการเพิ่ม
องค์ความรู้และศักยภาพ
ทางการผลิตทางการเกษตร
พัฒนาองค์ความรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งสถานบันครอบครัวพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
6.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนและเสริมสร้าง
หลักประกันทางสังคมให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างทั่วถึง
1.พัฒนา ปรับปรุง และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานใน
การขนส่งทางบก และทางน้า
2.พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อการกับเก็บ
น้าของแหล่งน้า
3.พัฒนาและปรับปรุงระบบส่งน้าจากแหล่งกักเก็บ
น้าให้ทั่วถึง
4.พัฒนาและขยายการให้บริการด้านไฟฟ้า
5.พัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่
ทราบเกี่ยวกับจุดหรือเขตเหมาะสม/ไม่เหมาะสมกับ
การตั้งถิ่นฐาน
1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานของ
คนเมืองแพร่
2.พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยใช้ทุนเดิมที่มีอยู่
3.พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ตาบลบ้านหนุน เพื่อรองรับ
การบริการด้านการท่องเที่ยว
4.พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิง
วัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจและดารงชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
มาตรฐานและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ตลอดจน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด
3.ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ทดแทน
การใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้
สารเคมี
4.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร
ตลอดจนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคตระหนักถึงความปลอดภัยในการผลิตและ
บริโภคสินค้าการเกษตร
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการป้องกัน
ปัญหาภัยพิบัติที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้าน
ความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน สังคม
มีความสงบเรียบร้อย มี
ความจงรักภัคดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกป่าเศรษฐกิจ
ต้นไม้ และพืชคลุมดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า
ตลอดจนการสร้างจิตสานึกในการป้องกันและดูแล
รักษาพื้นที่ป่า การป้องกันปัญหาไฟป่า และส่งเสริม
ประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.จัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แหล่งน้าเพื่อการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย
ดินโคลนถล่ม น้าป่าไหลหลาก ปัญหาภัยแล้งอย่าง
เป็นระบบ
3.จัดวางระบบบาบัดและกาจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ
และได้มาตรฐาน
4.จัดวางระบบริหารจัดการขยะในตาบลอย่างเป็น
ระบบ
5.ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ดินโคลน
ถล่ม และน้าป่าไหลหลาก อย่างเป็นระบบ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่
2.เสริมสร้างจิตสานึกของประชาชน และ
ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดี
3.ปลุกพลังสร้างจิตสานึกความจงรักภักดี และความ
สามัคคีของประชาชน
4.ส่งเสริมและฟื้นฟูวิถีประชาธิปไตย

ตัวชี้วัด
1.จานวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส นักเรียน เยาวชน และประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
2.ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สุขภาวะที่ดีมีความรู้และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพได้
3.ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ต่ากว่าเกณฑ์
4.ร้อยละของระดับความพอใจของผู้รับบริการ
5.ร้อยละจานวนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบได้รับการสนับสนุนงบประมาณและโครงการ
6.จานวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
7.ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าและประปาใช้อย่างทั่วถึง
8.จานวนโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่ได้มาตรฐาน
9.ร้อยละของเกษตรกรที่มีน้าสาหรับการเกษตรอย่างทั่วถึง
10.จานวนของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
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11.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดงานวัฒนธรรม
12.จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมออกกาลังกายและการแข่งขันกีฬา
13.จานวนครั้งที่จัดการฝึกอาชีพของประชาชนในพื้นที่
14.ความสามารถในการจัดการภัยพิบัติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
15.จานวนครั้งของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
16.จานวนการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง
17.จานวนผู้ได้รับผลกระทบทางชีวิตและทรัพย์สินลดลง
18.ร้อยละของเยาวชน/ประชาชนที่ได้รับการอบรมต่อต้านยาเสพติด
ค่าเป้าหมาย
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่ งพา
ตนเองได้
2.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
3.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
4.เด็กทุกคนได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามระเบียบ/กฎหมายกาหนด
6.เด็กได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ
7.พื้นที่เพาะปลูกมีน้าอย่างอุดมสมบูรณ์
8.เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานสิ่งสาธารณูแปโภคและสาธารณูปการ และสิ่งอานวยความสะดวกแก่ทุก
ครัวเรือน
9.น้าไม่ท่วมขังในพื้นที่การเกษตร
10.มีพื้นที่สระ / อ่างเก็บน้าที่ไม่ตื้นเขิน
11.เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่
12.เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
13.แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
14.เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
15.ไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่ามากขึ้น
16.บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
17.การเกิดอุบัติเหตุลดลง ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
18.จานวนผู้ติดยาเสพติดมีจานวนไม่เกินร้อยละ 2 ของพื้นที่
19.หน่วยงานของรัฐสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
การกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning )ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน กาหนด
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มีการกาหนดตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning ) โดยเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความเป็นอยู่ การสนับสนุนการเรียนรู้ การศึกษาในทุก
ระดับ การสืบสานประเพณีท้องถิ่นและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่อให้เกิดรายได้ในตาบล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการตาม
พระราชดาริ และยกระดับสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ( เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ) :
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาและสนั บ สนุ น การยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ด้ า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย และชุมชน
รวมทั้ง พั ฒ นาบุ ค ลากรและโอกาสทางการศึ ก ษา เพื่อ เตรี ย มความพร้อ มในการปรั บตั ว สู่ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
หลังจากเข้าสู่ AEC
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565)
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย
2.เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี
3.เพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
4.สร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาส
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ( เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ) :
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ
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แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ
GMS โดยจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลวิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับ และจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565)
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดแข็ง (Strengths)
1. พื้นที่ส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่ว
เหลือง ถั่วลิสง สับปะรด หอมแดง กระเทียม แตงโม ลิ้นจี่ ลาไย ฯลฯ
2. ผู้นาชุมชนมีศักยภาพและประชาชนในตาบลมีความสนใจในการร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ
ตามบริบทของชุมชน
3. มีหมู่บ้านอาข่าซึ่งมีประเพณีสืบทอดกันมายาวนาน
4. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานต่อกันมาถึงปัจจุบัน
5. มีน้าตกปูแกง ที่วนอุทยานดอยหลวง
6. เป็นแหล่งเพาะปลูกสับปะรดที่ทารายได้ให้กับประชาชนรองจากข้าว
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะยากจนและมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกู้
เพื่อ
การลงทุนในภาคการเกษตร การขาดอาชีพเสริม ทาให้มีการอพยพแรงงานไปทางานต่างจังหวัด
หรือต่างประเทศ
2. ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่แน่นอน รวมถึงราคาผลผลิตตกต่า
3. ประชาชนที่ประกอบทางการเกษตรส่วนใหญ่ยังขาดความเอาใส่ดูแลในเรื่องธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น
4. โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรไม่สะดวก
5. ประชาชนขาดแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ
34

6. ประเพณีความเชื่อบางอย่างมีผลต่อการปรับเปลี่ยนความคิดของประชาชน รวมทั้งการส่งเสริม
ด้านความรู้ใหม่ๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. ประชาชนขาดจิตนึกในการดูแลสุขภาพตนเอง เกิดภาวะพึ่งพิงหน่วยงานภาครัฐสูง โดยเน้น
การ
ซ่อมแซมสุขภาพมากกว่าสร้างสุขภาพ
22
8. ขาดงบประมาณด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
9. ประชาชนบางส่วนยังขาดความตื่นตัวที่จะพัฒนาด้านความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
ตามท้องถิ่นชนบท
โอกาส (Opportunities)
1. ทาเลที่ตั้งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลทางเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดเช่น
ยางพารา ชา ข้าวโพด กาแฟ ฯลฯ
2. ส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
3. ส่งเสริมพัฒนาด้านกลุ่มอาชีพต่างๆในตาบล เนื่องจากประชาชนมีความสนใจที่ จะพัฒนาอาชีพ
ของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
4. ทาเลที่ตั้งเหมาะสมแก่การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5. เป็นแหล่งศูนย์รวมการพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรมตามเอกลักษณ์ล้านนาไทลื้อ ชนเผ่าอาข่า
อุปสรรค (Threats)
1. เกิดเหตุอุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง การบุกรุกของศัตรูพืชทาให้พื้นผลทางการเกษตร บ้านเสียหาย
2. ต้นทุนในการทาเกษตรกรรมสูง
3. ขาดการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมในการเกษตร
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
- รัฐธรรมนูญ/การเมืองการปกครองจะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมในยุคปัจจุบัน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- การสื่อสาร เทคโนโลยี สารสนเทศระบบข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อการบริหารจัดการของ
อปท.
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- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10
ประเทศ โดยมี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิ ปปินส์ กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้ มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทาให้มีผลประโยชน์
อานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนาเข้า ส่งออกของชาติในอาเซีย นก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบาง
ชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
Asean มีการรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ทาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่
จะให้ AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
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จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เย็นได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จานวน 6 ยุทธศาสตร์
ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตาบลแม่เย็น ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนามคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตาบลแม่เย็น ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทางาน
หรื อ การอื่ น ใด การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ เช่ น ถนน ป้ า ยจราจรที่ มี ภ าษาอั ง กฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่จาเป็น เป็นต้น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เย็น ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่ว่าจะ
เป็น น้าตกปูแกง ฝายน้าล้นห้วยปูแกง พระธาตุจอมรุ่ง รวมทั้งร่วมบูรณาการการทางานกับโรงแรม รีสอร์ท
ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
3. การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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การศึกษา
ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆใน
อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เย็น จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการนาครูชาวต่างชาติจาก
มูล นิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้ อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนาร่องไปสู่
โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
ศาสนา
อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น
เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริส ต์ ศาสนาอิส ลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ นับถือศาสนาที่
แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้ เท่าไม่ถึงการณ์
เป็นต้น
วัฒนธรรม
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี
แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สาคัญ คือ การพัฒนา
มนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น
มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของ
หรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจานวนมากมากขึ้น
ปัญหา
การแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทางานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น
และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูช าทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะ
เพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะทาผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั้งยืน
การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่
เกิด
จากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทาให้ที่ทากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามา
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทาน
เหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดนนอกจากนี้
ยังมีปัญหาที่เกิดจากหมอกควันและไฟป่า การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ซึ่งปัญหาขยะรัฐบาลได้กาหนดให้
เป็นวาระแห่งชาติ
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง
รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลาพัง
การบริ ห ารภาครั ฐ ต้องเร่งรัดพัฒ นาให้ ตอบสนองการให้ บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ที่ต้องการทานิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบารุงท้องที่ การเสีย ภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจาต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ

38

