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คํานํา 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตําบลยม ได้ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําปี
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด เพ่ือการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณใน
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนา พ.ศ. 2548 และที่เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และพร้อมที่จะนําไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทําให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 
 

  องค์การบริหารส่วนตําบลยม  จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องค์การบริหารส่วนตําบลยม  ฉบับน้ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 

งานวิเคราะหน์โยบายและการวางแผน 
       องค์การบรหิารส่วนตําบลยม 

 
 
   



 
สารบัญ 

 

เรื่อง             หน้า 
             

ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน        1 – 10 
 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน       11 – 43 
 

ส่วนที่  ๓  การนําแผนพฒันาท้องถ่ินไปสูก่ารปฏบิตั ิ             
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน     44  
       - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   (แบบ ผ.01)     45 - 54 
      - รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)      55 - 181 
       - รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ (แบบ ผ.02/1)   182 - 222 
  - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)      223 - 224 
             

ส่วนที่  ๔  การตดิตามและประเมินผล       225 – 235 
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ส่วนที ่ส่วนที ่๑๑  
 
 
 

๑. ดา้นกายภาพ 
 ๑.๑  ทีต่ั้งของหมู่บา้นหรือชมุชนหรือตาํบล 

แผนทีท่ีต่ั้งของหมู่บา้นในพืน้ที่องคก์ารบรหิารส่วนตําบลยม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 



 

อาณาเขตขององค์การบรหิารส่วนตาํบลยม 
       ทิศเหนือ   ติดต่อกับตําบลป่ากลาง   อําเภอปัว 
 ทิศใต้     ติดต่อกับตําบลอวน     อําเภอปัว 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตําบลศิลาเพชร              อําเภอปัว  
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตําบลจอมพระ               อําเภอท่าวังผา 

 

สํานักงานองคก์ารบรหิารส่วนตําบลยม  
       (ปัจจุบนัเปน็องค์การบรหิารส่วนตําบลขนาดกลาง  ณ  วันที่  23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕40)  

              ต้ังอยู่ที่บ้านสบบ่ัว เลขที่ 137 หมู ่ 2  ตําบลยม  อําเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 
              ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอท่าวังผา ประมาณ 11 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดน่านระยะทาง 53 
กิโลเมตร ถนนสายท่าวังผา – ศิลาเพชร (สายทาง 1170) มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 48.42  ตารางกิโลเมตร  ( 11,647 ไร่ )   

-  โทรศัพท์  054-705151 , 054-705286   
-  โทรสาร   054-705151 
 

 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ตําบลยม มีสภาพพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่นํ้าย่าง  พ้ืนที่ทั้งหมด 11,647 ไร่ พ้ืนที่ราบลุ่มแม่นํ้า
ย่าง ประมาณ 7,338 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63 มีสภาพท่ีราบสูงประมาณ 4,076 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35 และพ้ืนนํ้า แม่นํ้า 
ลําห้วย อ่างเก็บนํ้า ประมาณ 233 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2     
 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนช่ืน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งม ี๓ ฤดู ดังน้ี  
ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มี
อุณหภูมิประมาณ  ๔๐ - 41 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วง
ฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม     

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้า
คะนอง  

 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนซุย ดินเหนียว ลักษณะในการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรดินมีดังน้ี  

- ทํานา   จํานวน 2,619 ไร่  
- ทําไร่   จํานวน 772 ไร่   
- ทําสวน  จํานวน 701 ไร่   

  มีแหล่งนํ้าที่ใช้สําหรับ  อุปโภค-บริโภค  เป็นแหล่งนํ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจํานวน 1 สาย คือ ลํานํ้า
ย่าง ลําห้วย จํานวน 20 สาย บึง หนองและอ่ืนๆ  จํานวน  4  แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการปรับปรุง
ก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังน้ี 
    -  อ่างเก็บน้ํา    จํานวน     21   แห่ง - คลองชลประทาน  จํานวน 2 แห่ง 
  -  ฝาย            จํานวน     30  แห่ง - ประปา               จํานวน 10 แห่ง 
  -  บ่อนํ้าต้ืน       จํานวน    280  แห่ง 
  -  บ่อนํ้าบาดาล  จํานวน      11  แห่ง  

 
 



 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
๒.๑ เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตําบลยม ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 หมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่ในองค์การ

บริหารส่วนตําบลท้ังหมด 10หมู่บ้าน ดังน้ี 
หมู่ที่  ๑  บ้านก๋ง   

        หมู่ที่  ๒  บ้านสบบ่ัว 
         หมู่ที่  3  บ้านลอมกลาง 
           หมู่ที่  4  บ้านเชียงยืน 
          หมู่ที่  5  บ้านทุ่งฆ้อง 
        หมู่ที่  6  บ้านเสี้ยว 
    หมู่ที่  7  บ้านหนอง 
    หมู่ที่  8  บ้านพร้าว 
    หมู่ที่  9  บ้านนํ้าไคร้ 
    หมู่ที่  10  บ้านนานิคม  
    

       ๒.๒ การเลือกตั้ง 
  1.  การเลือกตั้งสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ครั้งสดุท้ายที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 มี
หน่วยเลือกต้ัง 10 หน่วย 
 ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 3,714 คน  
 มีผู้มาใช้สทิธิเลือกต้ัง 2,775 คน คิดเป็นจํานวนร้อยละ 74.72 ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
 บัตรเสีย มีจํานวน 173 บัตร คิดเป็นจํานวนร้อยละ 4.66 ของจํานวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน มจีํานวน 77 บัตร คิดเป็นจํานวนร้อยละ 2.08 ของจํานวนผู้ไปใช้สิทธิเลอืกต้ัง 
 

๓. ประชากร 
๓.๑ ข้อมูลเกีย่วกบัจํานวนประชากร  

 
ลําดบั
ที ่

ชื่อหมู่บา้น 
จํานวนประชากร 

จํานวนครัวเรอืน 
ชาย หญงิ รวม 

1 ก๋ง 523 543 1,066 388 
2 สบบ่ัว 232 235 467 148 
3 ลอมกลาง 190 194 384 121 
4 เชียงยืน 196 197 393 129 
5 ทุ่งฆ้อง 228 223 451 140 
6 เสี้ยว 166 153 319 107 
7 หนอง 173 199 372 123 
8 พร้าว 329 334 663 217 
9 นํ้าไคร้ 183 161 344 108 

10 นานิคม 71 76 147 52 
รวม 2,291 2,315 4,606 1,493 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสาํนักทะเบยีนอําเภอทา่วังผา  ณ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 25๖๒ 

 



 
 

๓. ประชากร 
๓.๑ ข้อมูลเกีย่วกบัจํานวนประชากร (ขอ้มูลเปรียบเทยีบย้อนหลัง 5 ปี 2557 – 2561) 

  
 ประชากรในองค์การบรหิารส่วนตําบลยม ประจําปี 2562 มีจํานวนทั้งสิน้  4,606  คน  แยกเปน็ ชาย  2,291 คน  หญงิ  2,315 คน   
 ( แหล่งข้อมูล : งานทะเบียนราษฏร์อําเภอทา่วังผา ณ เดือนเมษายน 2562 ) 
 มีความหนาแน่นเฉลี่ย  95.12  คน / ตารางกิโลเมตร 
 
 
 

 
ที ่

หมู่บา้น 

จํานวนประชากรขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลยม 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ป)ี 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 
ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

1 ก๋ง 546 563 546 563 535 557 534 551 529 553 523 543 
2 สบบั่ว 235 237 235 237 233 238 234 238 228 236 232 235 
3 ลอมกลาง 195 190 195 190 192 192 188 189 183 189 190 194 
4 เชียงยืน 201 200 201 200 201 200 199 205 200 206 196 197 
5 ทุ่งฆ้อง 237 233 237 233 233 231 229 233 228 230 228 223 
6 เสี้ยว 171 162 171 162 171 154 173 154 170 152 166 153 
7 หนอง 180 203 180 203 178 202 179 202 179 206 173 199 
8 พร้าว 339 331 339 331 334 333 333 339 335 342 329 334 
9 น้ําไคร้ 155 150 155 150 153 151 149 155 153 157 183 161 

10 นานิคม 71 73 71 73 71 74 72 76 72 78 71 76 
รวม   2,330 2,342 2,301 2,332 2,290 2,342 2,277 2,349 2,291 2,315 



 

 
 

๓.๒ ช่วงอายุและจํานวนประชากร (ช่วงปี 2562) 
 

    องค์การบรหิารส่วนตาํบลยม อําเภอทา่วังผา จังหวัดนา่น 
 

รายการ ชาย หญงิ หมายเหต ุ
จํานวนประชากรอายุระหว่าง 1 ปี – 25 ปี 590 574  

จํานวนประชากรอายุระหว่าง 26 ปี – 59 ปี 1,216 1,217  
จํานวนประชากรอายุระหว่าง 60 ปี – 99 ปี 479 518  

รวมจํานวนประชากร 2,285 2,309  
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอยา่งง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไมไ่ด้เรียนต่อมีงานทํา ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรม
ต่างๆ กับทางโรงเรียน   

 

  การศกึษา   ขอ้มูล  ณ  ปัจจุบนั   
 

รายการ 
สังกดั 

สพฐ. องค์การบรหิารส่วนตาํบลยม 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลยม 

 
1 แห่ง 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสี้ยว 
 

1 แห่ง 
3. โรงเรียนบ้านก๋ง หมู่ที่ 1 1 แห่ง 

 
4. โรงเรียนไตรราษฏร์วิทยา หมูท่ี่ 5 1 แห่ง 

 
    

รายการ 
สังกดั 

สพฐ. องค์การบรหิารส่วนตาํบลยม 
5. โรงเรียนบ้านเส้ียว หมู่ที ่6  1 แห่ง 

 
6. โรงเรียนบ้านพร้าว หมู่ที่ 8 1 แห่ง 

 
7. โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 

(ระดับมัธยมศึกษา) 
1 แห่ง 

 
8. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
1 แห่ง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 



 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตําบลและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลทั้ง 2 แห่ง ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสําคัญในเร่ืองน้ีซึ่งก็ได้ผลในระดับหน่ึง  
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  
ผู้ปกครองสามารถเล้ียงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกําลังกายยังไม่สม่ําเสมอ  และประชากรส่วนมาก
ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่าน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลพยายามอย่างย่ิงที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
 

  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
       - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล    จํานวน    2     แห่ง ได้แก่ 
    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยม 
    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านพร้าว 
      - คลินิกเอกชน     จํานวน  1  แห่ง    
   - ร้านขายยา     จํานวน  1 แห่ง 
      

๔.๓ อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนตําบลยมไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมาก
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีสถานีตํารวจชุมชนตําบลยม คอย
ดูแลและสอดส่องปัญหาอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีสามารถดําเนินการได้
ตามอํานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด  คือการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก  รวมทั้งได้ต้ังจุด
ตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  สําหรับการติดต้ัง
กล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะและจุดสุ่มเสี่ยงเป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องหางบประมาณในการ
ติดต้ังต่อไปตามอํานาจหน้าที่ที่สามารถดําเนินการได้      
         

๔.๔ ยาเสพตดิ 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลยม  จากการที่ทางสถานีตํารวจชุมชนได้แจ้ง

ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลทราบน้ันพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน
ถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เน่ืองมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลสามารถทําได้เฉพาะ 
ตามอํานาจหน้าที่เท่าน้ัน  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้า
นอกเหนือจากอํานาจหน้าที่  ก็เป็นเร่ืองของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ให้ความ
ร่วมมือมาโดยตลอด   
 

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห ์
  องค์การบริหารส่วนตําบลยมได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังน้ี 

๑. ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผูป่้วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผู้พิการ 



 
 

๔. ต้ังโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖. ต้ังโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
 

๕. ระบบบริการพืน้ฐาน 
 ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลยมมีระบบบริการพืน้ฐาน  ดงันี ้

5.1 เส้นทางคมนาคม 
ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อย

ละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่าน้ีหรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดําเนินการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการได้เน่ืองจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ  จะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  และจํากัดด้วยงบประมาณ ต้องพัฒนาในพ้ืนที่ที่ประชาชน
ต้องการให้ดําเนินการก่อน ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลยมมีเส้นทางคมนาคม  ดังน้ี 

       1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1170 สายท่าวังผา – ศิลาเพชร 
   2. ถนนสายหลัก ในความรับผิดชอบของ รพช. มีจํานวน  1  สาย เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง   
    6  กิโลเมตร 

  3.  ถนนสายรอง ได้แก่  
 ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน           จํานวน  90  สาย   
 ถนนลูกรัง จํานวน  25  สาย 
 
 

๕.๒ การไฟฟา้ 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง

ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เน่ืองจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างน้ันยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตําบลยมจึงไม่สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทําความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่   
และวิธีการที่จะดําเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งน้ี  องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ต้ังงบประมาณในส่วนน้ีไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลยมมีไฟฟ้าใช้  ดังน้ี 

(๑)  จํานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จํานวน   650  จุด   ครอบคลมุถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยม 

 
๕.๓ การประปา 

การประปา  ในพ้ืนที่ตําบลยมจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดําเนินการเองทุกหมู่  โดยทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลยมได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและแนะนําวิธีการจัดทําบัญชีเพ่ือคุมค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการในด้านประปาหมู่บ้าน   

 
๕.๔ โทรศพัท ์

(๑)  จํานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จํานวน      -     ตู้ 
(2)  จํานวนชุมสายโทรศัพทจ์ํานวน  จํานวน     2 ชุมสาย 
(3)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล 

 



 
 

๕.๕ ไปรษณย์ีหรือการสื่อสารหรือการขนสง่ และวัสดุ ครภุณัฑ์ 
  (๑)  มีไปรษณย์ีประจําอําเภอท่าวังผา  จํานวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ใน
วันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึง่วัน)  หยุดวันอาทิตย์    
 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตอบต.ยม ร้อยละ 6๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลติทางการเกษตรที่สําคัญ  ได้แก่  
ข้าว  พริก  ข้าวโพด ดังน้ี 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      6๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ       8 ของจํานวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ      10 ของจํานวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ      22 ของจํานวนประชากรทั้งหมด 
 
 

6.๒ การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยม    มีจํานวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประมงอําเภอ 
ท่าวังผา จํานวน 367 ราย โดยในแต่ละหมูจ่ะมีการเลี้ยงปลาในบ่อดินทุกหมู่บ้าน ส่วนมากจะเลี้ยงเพ่ืออุปโภค จะมี
จําหน่ายบ้างในบางราย แต่ถือเป็นส่วนน้อยที่จะจําหน่ายเป็นอาชีพ 
 
 ๖.๓ การปศสุตัว์ 

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  
เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   

 
๖.๔ การบริการ 

ร้านขายอาหาร(ขนาดเล็ก) 11  แห่ง 
ร้านอินเทอร์เน็ต             4 แห่ง 
 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
        - วัดศรมีงคล (วัดก๋ง) ต้ังอยู่ที่ บ้านก๋ง หมู่ที่ 1   
 - พระธาตลุอมตั้ง  ต้ังอยู่ที่ หมู่ที ่8 บ้านพร้าว ตําบลยม เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ 
 - พระธาตจุอมพริก  ต้ังอยู่ที่บ้านเสี้ยว หมู่ที ่6 ตําบลยม เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นปูชนียสถาน   
ที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สัญลักษณ์เคียงคู่พระธาตุคือต้นพริกใหญ่โบราณ 
   - คเูมือง   ต้ังอยู่บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตําบลยม 
 - อ่างเกบ็น้าํชลสิงห ์ เป็นอ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง ต้ังอยู่ที่บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตําบลยม สภาพภูมิทัศน์โดยรอบยังคง
ความเป็นธรรมชาติป่าชุมชน และพรรณไมห้ลายชนิด 
 - น้ําตกน้ําไคร ้ ต้ังอยู่ที่ หมู่ที ่9 บ้านนํ้าไคร้ ตําบลยม 
 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จํานวน   14   แห่ง 

 
 
 



 
                   

๖.๗ การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณชิย์ 
ป๊ัมหลอด  9    แห่ง 
ป๊ัมหยอดเหรียญ  9 แห่ง 
บริษัท   3 แห่ง (บริษทัน่านฟู๊ดโปรดักส์ จํากัด,บริษัท ทีทีที พูล จํากัด)   
ตลาดสด  2 แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  50 แห่ง  
กลุ่มอาชพี 
มีกลุ่มอาชีพ  จํานวน  1  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มทําปุ๋ยหมัก 
    

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกําลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  
แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ตํ่ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน 
ไปรับจ้างทํางานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทํางานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทํางานนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  มากกว่าที่จะทํางานในพ้ืนที่ตําบลยม ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีบริษัทมา
เปิดกิจการในพ้ืนที่ แต่แรงงานส่วนใหญ่เป็นประเภทการใช้แรงงานหนัก ประชากรส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะไปทํางานนอก
พ้ืนที่มากกว่าในพ้ืนที่ตําบลยม 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนบัถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙9  

     วัด      9    แห่ง         
      -  ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ  1 
        โบสถ์  ๑   แห่ง 
 

7.๒ ประเพณแีละงานประจําป ี
-  ประเพณีทานสลากชมพู   ประมาณเดือน  ตุลาคมถึงพฤศจิกายน 
-  ประเพณีบรรพชา/อุปสมบทภาคฤดูร้อน  ประมาณเดือน  เมษายน 
-  ประเพณีสรงน้ําพระธาตุจอมพริก/พระธาตุลอมต้ัง ประมาณเดือน  เมษายน 
-  ประเพณีตานธรรมหลวง   ประมาณเดือน  กุมภาพันธ์-มีนาคม 
-  ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ    ประมาณเดือน  ตุลาคม 
-  ประเพณีถวายเทียนจํานําพรรษา  ประมาณเดือน  กรกฏาคม 
-  ประเพณีปฏิบัติธรรมเข้ารุกมูลกรรม  ประมาณเดือน  ธันวาคมถึงมกราคม 
 

7.๓ ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปญัญาท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการทําเคร่ืองจักสารใช้สําหรับในครัวเรือน  วิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ 70 % พูดภาษาไทลื้อ  30 % พูดภาษาพ้ืนเมืองน่าน 
 

7.๔ สินคา้พืน้เมืองและของที่ระลกึ 
  (องค์การบริหารบริหารส่วนตําบลไม่มีสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกจําหน่าย)      



 
 

8. ทรพัยากรธรรมชาต ิ
8.๑ น้ํา  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นนํ้าที่ได้จากนํ้าฝน และน้ําดิบจากแม่นํ้าชี (อยู่นอกเขต) ซึ่งจะต้องนํามา

ผ่านกระบวนการของระบบประปา สําหรับนํ้าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนําขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งนํ้า
ไม่สะอาดไม่สามารถใช้ด่ืมและอุปโภคได้ 

8.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีป่าไม้เป็นป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้านร้อยละ 60 
8.๓ ภเูขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญม่ีภูเขาตามแนวเขตหมู่บ้านแต่ละหมู่ทั้งตําบล 
8.๔ คณุภาพของทรพัยากรธรรมชาต ิ

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ     มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ก็ได้แก่  
ดิน  นํ้า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนา  เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีแม่นํ้าไหลผ่าน 
1 สาย คือ ลํานํ้าย่าง เหมาะสําหรับการเพาะปลูก 
 

    ************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่ส่วนที ่22  

 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
กําลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะน้ีอยู่
ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดย
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังน้ี 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 

๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 

มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง    
มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยได้มีการนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานําข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้
นําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดําเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติจะนําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนําเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - 
กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆ จะได้นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มา
ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติตามร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดําเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

๒. สาระสําคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทําให้ภูมิทัศน์ของโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลําบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัว
และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการ
ผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอย่างย่ิงภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากน้ัน ในอีกด้านหน่ึงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่
ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน



รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดํารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากน้ันในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทําให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ย่ิงกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะย่ิงทําให้
ความเหลื่อมล้ําทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกที่
สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเน่ืองและมีความเส่ียงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนย์รวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสําคัญหลายประการท้ังปัญหาต่อเน่ืองจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง
ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทําให้ระดับหน้ีสาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเน่ืองจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากน้ันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัว
มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น
ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เง่ือนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 
๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) 
สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกําลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้าน้ี จะทําให้ขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เง่ือนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กําลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นําโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปน้ัน 
น่าจะมีผลทําให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขสําคัญ
สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ดํารงชีวิตของคนและทําให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเช่ือมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสําคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งนํ้ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากน้ัน ยังมีข้อจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งน้ีโครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นน้ัน กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายาม



ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความ
เป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตามมาด้วยการมีข้อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเน่ืองกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ 
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

สําหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยน้ัน ผลของการพัฒนาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ทําให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาต้ังแต่ปี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ 
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากร้อย
ละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทําให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากน้ัน ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกํากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่กําหนดกรอบของความย่ังยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และ
ฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดําเนินการอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
สําคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังตํ่าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ตํ่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคล่ือนหลัก ขณะที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยท่ีการใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่
ดําเนินการไปแล้วไม่ถูกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สําหรับ
การดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการ
พัฒนามักขาดความต่อเน่ืองประสิทธิภาพตํ่า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการนํ้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และ
ล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ําและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญ
กับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 



ทั้งน้ี ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สาคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะมีนัยยะที่สาคัญย่ิงต่อ
การพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจํากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากน้ันปัญหาความ
เหลื่อมล้ําในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจํากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ 
ความจําเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทําให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่สําคัญเง่ือนไขจําเป็นที่ต้องปรับตัวคือ 
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทําให้จําเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการ
ดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งใน
เรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเง่ือนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหย่ังรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธ์ิผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจาก
น้ีไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ 
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังตํ่า และปัญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก 
และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถย่ังยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งน้ี เง่ือนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่าน้ีได้น้ัน จําเป็น
จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน โดยท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ
ดําเนินการดังกล่าวจะต้องกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างย่ังยืน ทั้งน้ีการวิเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจํากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสู่การกําหนดตําแหน่งเชิง



ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกําลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดําเนินการมี   
บูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ทําให้การดําเนินนโยบายขาดความต่อเน่ือง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  
และเพ่ือเป็นการกําหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
และเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจําเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมายของประเทศ    
และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และ
บริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนําพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ํา ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทําให้
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติกําลังดําเนินการยกร่างอยู่ในขณะน้ีน้ันจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุก
คนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและ
คนไทยทุกคนต้องมุ่งดําเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
๒.๒ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ทั้งน้ีวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่าง
มั่นคง ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 



 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จําเป็นจะต้องมีการวางแผนและ

กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึง
จําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมี
การบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังคั่ง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 
เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี
สาระสําคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้
ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว ซ่ึงจําเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการ
เป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ังใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 



(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า
เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและใน
ระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป 
รวมท้ังเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและย่ังยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรย่ังยืนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนา
อาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของ
ประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ี 
ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจ

ให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนา

และสร้างความม่ันคงให้ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 
(๑) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้าง
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 



(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ี
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ    มีสมรรถนะสูง      มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม  มี
ธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
๒.๔ กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้าน
ความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ให้มีความสอดคล้องกันตาม
ห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา
อย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนํายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือท่ีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคล่ือนการ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนดเป้าหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่
เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนํายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดม
ทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคล่ือนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดให้การดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทํายุทธศาสตร์ การนําไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ในวันท่ี 13 
กันยายน พ.ศ. 2559  โดยมีกระบวนการประชุมระดับความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนท้ังระดับภาคท้ัง 4 ภาคและระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เช่น กลุ่มภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน 
กลุ่มภาคเยาวชน เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะนําไปสู่การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ีชัดเจน เป็นท่ียอมรับ สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
  การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลง
หลากหลายรูปแบบท้ังภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลก กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การก่อการร้ายข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ประกอบกับการพัฒนาท่ีผ่านมายังคงประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ท้ังปัญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความเสื่อมถอย
ทางวัฒนธรรมผลิตภาพการผลิตตํ่า และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วง



แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ อย่างเหมาะสมมากข้ึน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการวางแผนการพัฒนาท่ีคํานึงถึงการวางรากฐานของประเทศไทยในระยะยาวท้ังในด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการท่ีดี 
  ท้ังนี้ ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” เพ่ือความสุข
ของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาท่ีประเทศไทยให้ความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  ซ่ึงไม่ได้มองการ
พัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึงอนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ท้ังในส่วนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และต่อเนื่องไปสู่แผนพัฒนาฉบับต่อๆ ไป จึงไม่ใช่แผนที่มุ่งผลสําเร็จของการพัฒนา
เฉพาะเพียง 5 ปีของการประกาศใช้ แต่เป็นกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสอดคล้อง
เชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซ่ึง
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์สําคัญ ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
  สําหรับการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายระยะเวลา 5 ปีท่ีจะส่งผลตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการสําคัญของแผนฯ ประกอบด้วย 

1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 – 11 เพ่ือให้การ 
พัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันกันท่ีดีสอดคล้องกับภูมิ
สังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดคล้อง เกื้อกูลและพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน การ
พัฒนาในมติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อมิติอ่ืนๆ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มี
คุณภาพและมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  เป็นการเติบโตท่ีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ชุมชน วิถีชีวิต ค่านิยม 
ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งไปสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนของประเทศอย่างแท้จริง 

2. คํานึงถึง “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นพลังสําคัญในการ 
สร้างความม่ันคงของชาติ เป็นกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการ
บริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความสามารถรอบด้านและมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่าง
เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและยกระดับคุภณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีข้ึน ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนท้ังด้านคุณภาพ
และปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันท้ังในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือก้าวสู่การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ใน
มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “หรือ
เป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 

4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมาเป็นกรอบในการ 
กําหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
กรอบเป้าหมายท่ีย่ังยืน 

5. ยึด “การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการ 
ผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุม
ท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นนกลางให้กว้างข้ึน โดยกําหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และ
รายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 40 ให้สูงข้ึน นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนา
นวัตกรรมนับเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาในระยะต่อไป 



6. ยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการ 
ท่ีแผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลําดับแรกท่ีจะกํากับและส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการ
ปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้อง แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงให้ความสําคัญกับการใช้กลไกประชารัฐท่ีเป็นการรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนและการกาํหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูงและได้กําหนดใน
ระดับแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีจะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมท้ังการกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีมีความ
ครอบคลุมหลากหลายมิติกว่ากว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ่านๆ มา แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงกําหนดประเด็นบูรณาการเพื่อการพัฒนา
เพ่ือเป็นแนวทางสําคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญในระดับปฏิบัติและกําหนด
จุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในด้านต่างๆ 
 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
  การกําหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดยคํานึงถึงการดําเนินการต่อยอดต่อไป แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
14 และ 15 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทําเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด ในรายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ่านมาเพื่อให้กํากับและเชื่อมโยงกับการกําหนดเป้าหมายในแผนระดับรองและ
แผนปฏิบัติการต่างๆ ได้ชัดเจนข้ึน โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆ ต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเป้าหมายท่ี
เป็นผลสัมฤทธ์ิ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของภาครัฐท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  ได้ต้ังเป้าหมายในมิติหลักๆ 
ประกอบด้วย (1) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็น
พลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและ
ใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจติวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียงมีความเป็นไทย (2) การลดความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจน 
การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างท่ัวถึง กลุ่มท่ีมีรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 (3) ระบบ
เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคม
ผู้ประกอบการและมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คณุค่า
สินค้าและบริการ รวมท้ังมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนและเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศมีรายได้สูงภายในปี 2579 สําหรับมิติท่ี (4) ทุนทางธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอ้มสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้
ร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพ่ิมข้ึนและรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย
สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างสังคมลดลง ปัญหาอาญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกําหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เป็น
ต้น และ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจายอํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
บทบาทภาครัฐในการให้บริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนได้ดีกว่าลดลงเพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง 
และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระขึ้น เป้าหมายทั้ง 6 กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สะท้อนถึง
เป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)และเป้าหมายในระยะยาว
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท่ีต้องบรรลุภายในระยะเวลา 20 ปี 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  สําหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12 ถูกกําหนดจากยุทธศาสตร์ท้ัง 
6 ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกําหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดท่ีแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อ
เป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ 5 ปี ท่ีจะเป็นการวางพ้ืนฐานท่ีสามารถสานต่อการพัฒนาในประเด็นสําคัญของประเทศในระยะต่อไปท่ี
สนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําทาง ท้ังนี้ภายใต้
ยุทธศาสตร์ท้ัง 10 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียด ท่ีตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลัก
ของการพัฒนาในระยะ 5 ปี และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธ์ิในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการแก้ปัญหาสําคัญท่ีเป็นรากเหง้าของปัญหาต่างๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วงรวมท้ัง
ประเด็นร่วมท่ีมีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปียุทธศาสตร์ท่ี
กําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีจํานวน 10 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดมากกว่าในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท้ังนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการยากในการท่ีจะกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดท่ี
ชัดเจน ในแผนพัฒนาระยะยาว เช่น ยุทธศาสตร์ชาติได้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจําเป็นต้องมีการกําหนดและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆ จึงจะสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดับกล่าวยุทธศาสตร์
ชาติจึงจําเป็นต้องกําหนดกรอบท่ีเป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศท่ีครอบคลุมมิติต่างๆ ซ่ึงสะท้อนท้ังในเร่ืองการพัฒนาฐานการ



ผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมายและการพัฒนาในเร่ืองกลไกและกฎระเบียบรวมท้ังการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การกําหนดและ
การยึดหลักการสําคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติท้ัง 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย์ (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
และ (6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยและประกอบกับอีก 4 
ยุทธศาสตร์ ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การดําเนินยุทธศาสตร์ท้ัง 6 ด้านให้สัมฤทธ์ิผลประกอบด้วย 
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ และ (10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

ค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบายรัฐบาล 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้

เม่ือยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ี
ดี 

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของ
ศาสนา 

12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1  แผนพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา จัดระบบบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสมแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างย่ังยืน 
 

   1.3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย) 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยง
ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในด้านท่ีต้ัง สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (AC) มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม
ล้านนาตะวันออกท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหัตถกรรมอุตสาหกรรม/สินค้า
ชุมชน  เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม้ (ลิ้นจี่ ลําไย)  
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย นอกจากนั้นสามารถท่ีจะพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม GMS 



และ AC ท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาหลายระดับ พร้อมรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า เน่ืองจากกลุ่มจังหวัดฯ มีช่องทางการขนส่งสินคา้ เช่ือมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ GMS และ AEC ทั้งทางบกและทางนํ้าและด่านการค้าชายแดน 

2. เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวอารยธรรม “ลา้นนา” เน่ืองจากมีวัฒนธรรม ชนเผ่าที่โดดเด่น สร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และธรรมชาติที่สวยงาม 

3. สินค้าเกษตรคณุภาพดีและปลอดภัย โดยมีสินค้าที่สําคญั ได้แก่ ข้าว ลําไย ยางพารา และโคเน้ือ 
 
วิสัยทัศน์(Vision): “ประตูการค้าสู่สากล  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  สินค้าเกษตรปลอดภัย                                                            
    ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
พันธกิจ ( Mission) : 

1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ  การคา้การลงทุน  การท่องเท่ียว และโลจิสติกสเ์ชื่อมโยงสู่สากล  ให้มีการ  
     ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
2.   ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
3.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก  ดํารงไว้ 
     ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
4.  อนุรักษ์  พัฒนา  และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ 
     สมบูรณ์ ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ : 
  “ประตูการค้าสู่สากลบนพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์” 
 

เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
 1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) 
      2. เพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS,AC และประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 
  3. เพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมนําสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม 
          สู่ตลาดโลก  
  4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนเพ่ิม 
          มูลค่าการท่องเที่ยวเพ่ีอเพ่ิมรายได้ 
  5. รักษาความ อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติสร้างภาคีใน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ 
          สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ค ว า มหล า กหล า ยท า ง ชี ว ภ าพยก ร ะ ดั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม 
          ย่ังยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
 

ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 
  ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้
การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ท่ีเข้ามาบริหารประเทศบน
วิสัยทัศน์ท่ีว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” มีภารกิจสาํคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และ
สร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได้ 
(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) หลายประเทศกําหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างความม่ังคั่งใน
ศตวรรษท่ี 21 อาทิ สหรัฐอเมริกากล่าวถึง A nation of Makers อังกฤษกําลังผลักดันประเทศสู่ Design of Innovation จีนประกาศ
โมเดล Made inChina 2025 ส่วนอินเดียกําลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใต้ วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น CreativeEconomy 
และประเทศลาวประกาศโมเดลเศรษฐกิจเป็น Power of ASEAN สําหรับประเทศไทยมีการปรับโมเดลเศรษฐกิจหลายคร้ัง โดยเร่ิมจาก
ประเทศไทย 1.0 เน้นภาคการเกษตร เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู ไก่ เป็นต้นต่อมา “โมเดลประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรม
เบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เคร่ืองหนัง เคร่ืองด่ืมเคร่ืองประดับ เคร่ืองเขียน กระเป๋า เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้นและยุคปัจจุบัน คือ 
ประเทศไทย 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนักเช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นนํามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น 
 
  นับต้ังแต่ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบายต่าง ๆ พบว่า มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 
7% ต่อปี แต่มาถึงหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4% ต่อปีเนื่องจาก 1. ไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ



อย่างจริงจังมาก่อน 2.ไม่เคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง3.แรงงานยังมีทักษะไม่ดีพอจนกลายเป็นปัญหาความเหล่ือมล้ําของโอกาส 
ด้วยเหตุนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศด้วยแนวความคิดประเทศไทย 
4.0 เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักท่ีกําลังเผชิญ คือ 1. กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)2. กับดัก
ความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap) และ 3. กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจจากที่กล่าวมาข้างต้นไปสู่ ยุคเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลัก 
คือ 
  1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 

2. เปลี่ยนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด 
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

2. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
 

ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปล่ียนผ่านท้ังระบบใน 4 องค์ประกอบสําคัญ คือ 
  1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิมในปัจจุบัน (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ท่ีเน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องรํ่ารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
  2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Start ups ท่ีมีศักยภาพสูง 
  3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างตํ่าไปสู่ High Value Services 
  4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนา
เคร่ืองยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Enginesof Growth) ด้วยการเปล่ียนแปลง ความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศท่ีมีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ 

ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 
  1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร(Agritech) 
เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 
  2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ 
(Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 
  3. กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (SmartDevices, Robotics & 
Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
  4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, 
IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน 
(IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech)อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 
  5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High ValueServices) อาทิ 
เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 

 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2551 - 2565) 
   

วิสัยทัศน์(Vision):  เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ 
         การเกษตรม่ังคั่ง     ชุมชนเข้มแข็ง          ท่องเที่ยวย่ังยืน 
 

ความหมาย 
 เมืองแห่งความสุข  หมายถึง  เมืองท่ีประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ซ่ึงได้แก่  การศึกษาดี  มีสุขภาพอนามัยท้ังใจ
และกายดี   รวมท้ังดํารงวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ  การ
ลงทุน  การท่องเที่ยวในจังหวัด  มีการพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตรอย่างย่ังยืน 
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์  หมายถึง   การขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา 
(Education)และการสร้างสรรค์งาน (Creatvity) ท่ีเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมและใช้นวัตกรรมเพื่อผลิต
สินค้าและบริการท่ีสร้าง “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” และให้ “คุณค่าของสังคม” ตลอดจนการเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองด้วยเศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ี 



       ธรรมชาติสมบูรณ์  หมายถึง  เป็นจังหวัดต้นน้ําท่ียังคงความอุดมสมบูรณ์ท้ังทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรธรณี  ทรัพยากร
สัตว์ป่า  โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสมดุล  ตลอดจนมีการจัดการกับปัญหามลพิษในจังหวัด อาทิเช่น  มลพิษทางอากาศ  การใช้
สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชลดลง  และการจัดการขยะมูลฝอย  อย่างบูรณาการและมีความสัมฤทธ์ิผล 
 การเกษตรม่ังคั่ง   หมายถึง  ความสามารถในการเข้าถึงองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรอย่างเท่าเทียมกันของประชาชน การ
ใช้พ้ืนท่ีเกษตรให้เกิดประโยชน์ต่อไร่สูงสุด โดยการใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ี มีการพัฒนา
ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอย่างย่ังยืน 
       ชุมชนเข้มแข็ง  หมายถึง  การส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายโดยให้ความสําคัญกับการศึกษา สุขภาวะ และความมั่นคง
ในลักษณะของประชารัฐ เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนลดความเหลื่อมล้ําตลอดจนการกระจายความเจริญจากเมืองไปสู่ชนบท 

ท่องเที่ยวยั่งยืน  หมายถึง   การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยากมาเย่ียม 
ชมในจังหวัดและมีระยะเวลาในการพํานักยาว ท้ังการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเย่ียมชมอุทยานแห่งชาติและธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเพ่ือเย่ียมชมวัด และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้การบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะประชารัฐโดยนอกจากจะไม่ทําลายต้นทุนการท่องเที่ยวเดิมแล้วยังต้องใช้ประโยชน์ให้สมดุลกับ
ระบบนิเวศน์ 
พันธกิจ 

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติ  เมืองแห่งชุมชนคนต้นนํ้าที่ 
คงความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร  โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  สร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล  

3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี  มีความเป็นอยู่ที่ดีย่ิงขึ้น  ให ้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมสร้างเข้มแข็งของชุมชน ด้วยองค์ความรู้ การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาค
ส่วน 

5. พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความย่ังยืนตามศักยภาพของพ้ืนที่และความพร้อมของประชาชน 
6. พัฒนาด้านการศึกษา สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกินค่าเฉล่ียของประเทศ เด็กและเยาวชน

ต้องได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน เข้าศึกษาต่อได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
7. เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดีเพ่ือเตรียมควาวมพร้อม

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ในการพัฒนาจังหวัดน่านในระยะยาวยังมีเป้าหมายเชิงคุณภาพในการลดความเหลื่อมล้าํ สร้างความเท่าเทียม 

พัฒนาการเพาะปลูกพืชเกษตรในการตอบสนองการบริโภคภายในจังหวัดเพ่ือทดแทนการนําเข้าประชากรได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างมีมาตรฐานที่เสมอภาคและทั่วถึง เด็กเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและ
ทั่วถึง เช่ือมโยงภาคชนบทและเมืองด้วยวิถีการผลิตเชิงเกษตรและการทอ่งเที่ยว กระจายนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยว
หนาแน่นไปสู่ชนบท โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเคร่ืองมือ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน   (Strategic  Issues) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
 

แผนพฒันาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2561-2565 ฉบบัทบทวน กําหนดกรอบการบรรลเุปา้หมาย ดังนี ้

1. มุ่งเน้นรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีศกัยภาพของจังหวัด โดยการนําองค์ความรู้มาพัฒนาเพ่ือ 
เพ่ิมมูลค่า (Value Added) และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้นและบริการให้เพ่ิมสูงขึ้น 

2. ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลการอนุรักษ์และใช้ 



ประโยชน์ อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือให้สังคมมั่นคงและสมดุล
ย่ังยืน 

3. สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพืชเชิงเด่ียว เป็นพืชแบบผสมผสาน โดยเน้นการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในพ้ืนที่ลดการนําเข้าและพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการตลาดด้านการเกษตร รวมทั้งพัฒนาระบบตลาดกลางสินค้า
เกษตรและโลจิสติกส ์

4. พัฒนาการท่องเที่ยว ให้เจรญิเติบโตอย่างสมดุล ย่ังยืน และเพ่ิมศักยภาพการให้บริการเดิมและ 
ขยายฐานบริการใหม่ๆ พร้อมทั้งยกระดับแหล่งท่องเที่ยว สู่ความเป็นสากลอย่างย่ังยืน 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ต่อสังคมผู้สูงอายุและสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน และทํางานให้เกิดความสอดคล้องเช่ือมโยงกับภายใต้การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนในจังหวัด โดยใช้แนวทางการดําเนินการคือเลือกจากศักยภาพของจังหวัดซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์
รวมที่ครอบคลมุทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและความม่ันคง คลอดจนผลท่ีพัฒนาที่ผ่านมา เพ่ือ
กําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและกําหนดแนวทางในการพัฒนาจังหวัด โดยเน้นให้มีความชัดเจนเป็นเหตุ เป็นผล 
สอดคล้องเช่ือมโยงกัน ต้ังแต่ วิสัยทัศน์ จนถึงแผนงานโครงการมีตัวช้ีวัดการพัฒนาจังหวัดที่จัดทําตามแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ประกอบการพิจารณา 

 

2.4 กรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดน่าน   
วิสัยทัศน ์(Vision) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน เป็นองค์กรพัฒนาที่มีคุณภาพในการสร้างความอยู่เย็นเป็น 

สุขของคนน่าน ด้วยนวัตกรรมและการบริการ เพ่ือสังคมทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก 
 

พนัธกิจ (Mission) 
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ให้เป็นชุมชนคนต้นนํ้าที่คงความสมบูรณ์อย่าง

ย่ังยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการทอ่งเที่ยวเพ่ือรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสขุอนามัยที่ดี มคีวามเป็นอยู่ที่ดีย่ิงขึ้นให้

สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน ในการอนุรักษ์ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์คณุค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน 
5.  

 
 ยุทธศาสตรท์ี่  1  ด้านการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  มแีนวทางการพัฒนาได้แก่ 

1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง 
1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
1.3 พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์   

 

         ยุทศาสตรท์ี่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ์  มีแนวทางการพัฒนาได้แก่ 
  2.1   พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
  2.2   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น   
   พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  2.3   ส่งเสริมและพัฒนาฝีมอืแรงงานให้มีทักษะ  มีงานทํา 



  2.4  ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
  2.5  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
  2.6  พัฒนาบุคลากร  การบริการ  และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
  2.7  การแก้ไขปัญหาความยากจน  และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
  2.8  ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
  2.9  ส่งเสริมเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม “ประเทศไทย 4.0” 
  2.10  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศการค้าชายแดน 
 

         ยุทศาสตรท์ี่  3  ดา้นการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์  มแีนวทางการพัฒนาได้แก่ 
  3.1  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  3.2  สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 
   3.3  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน 
 3.4  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคนให้มคีวามรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
  3.5  สนับสนุนการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเน่ือง 
  3.6  สนับสนุนสง่เสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  3.7  การพัฒนาความม่ันคงและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย 
  3.8  สนับสนุนส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
  3.9  การคุ้มครองพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี และผูสู้งอายุ 
  3.10  การส่งเสริม  พัฒนา  และคุม้ครองสิทธ์ิผู้พิการ/ผูด้้อยโอกาส/ผู้ที่มีภาระพ่ึงพิง 
          

 ยุทศาสตร์ที่  4  ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและสบืสานภมิูปญัญาท้องถ่ิน  มแีนวทางการพัฒนา
ได้แก่ 

1.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม จังหวัดน่าน 
1.3 พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานในจังหวัดน่าน 

 

 ยุทศาสตร์ที่  5  ด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละการอนรุักษส์ิง่แวดล้อมและพลงังาน มีแนวทางการ
พัฒนาได้แก่ 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสํานึก ในการอนุรกัษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ิมพ้ืนที่ต้นนํ้า ฝายชะลอน้ํา 

5.2 ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
5.4 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด   
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิน่ว่า

ด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ มีแนวทางการพัฒนาได้แก่ 
6.1 สนับสนุนให้มกีารประสานงานพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการกับ

หน่วยงานอ่ืน 
6.2 สนับสนุน ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
6.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.4 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมพัฒนาการเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 



6.5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 
6.6   ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชนและเครือข่าย 

      ภาคประชาชน 
  

ยุทศาสตร์ที่  7  ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพืน้ทีต่น้น้ํา มแีนวทางการพัฒนาได้แก่ 
7.1  สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน 
7.2  สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนที่ทําการเกษตร พ้ืนที่อยู่อาศัย และการถือครองที่ดินที่เหมาะสม  

กับพ้ืนที่ป่าต้นนํ้า 
7.3  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่าน 
 

    กรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดน่าน (อบจ.น่าน) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 : ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความม่ันคงของมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 : ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 : ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพ้ืนที่ต้นนํ้า 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.1 วิสัยทัศน์ 

“สร้างท้องถ่ินใหก้า้วหนา้   พฒันาคนใหก้า้วไกล  
ความสขุของประชายิ่งใหญ่  คือหัวใจของ  อบต.ยม” 

2.2 ยุทธศาสตร ์
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลยมร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง
องค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง  ได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ๖  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

 
2.3 เป้าประสงค์ 
 1. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยมได้รับการพัฒนาความจําเป็นที่พ้ืนฐานครบทุกด้านอย่าง
ทั่วถึง 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างงานในชุมชนมีการลงทุน พัฒนาแหล่ง
การท่องเที่ยวสร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 3. มีการจัดการศึกษาและงานด้านสาธารณสุขสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 4. เด็ก เยาวชน ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสาน
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยความร่วมมือของทุกคนในตําบล 



 6. มีการบริหารจัดการและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้สําหรับการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการให้บริการ
ประชาชนและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
 

2.4 ตัวชี้วัด 
   1)  จํานวนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนในหมู่บ้านและถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเพ่ิมขึ้น และรวมถึง
ระบบประปาภูเขา ประปาผิวดินไฟฟ้า ฯลฯ ในเขตอบต.มีเพ่ิมขึ้นครบทุกด้าน 
   ๒)  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้นมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
   ๓)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยมมีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้าน 
   ๔)  จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนได้สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 
   ๕)  ประชาชนทุกคนในเขตตําบลยม มีจิตสาํนึก ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๖)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยมมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกด้าน 
   

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1) ได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   

   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทําให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

 2.6 กลยุทธ์ 
1.    แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานครอบคลุม  และทัว่ถึง 
2.    จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค 
3.    พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
4.   พัฒนาระบบฝังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.   จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
6.   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ 

ชุมชน 
7.   ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทกัษะ  มีงานเพ่ิมขึ้น 
8.   ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  และจัดให้มีสถานที่จําหน่ายสินค้า 
9.   พัฒนาปรับปรุงสถานที่ทอ่งเที่ยว 
10. พัฒนาบุคลากร  การบริการ  และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
11. พัฒนา  ปรับปรุง  เส้นทางคมนาคมสูแ่หล่งท่องเที่ยวและเส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
12. การแก้ไขปัญหาความยากจน 
13.  ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
14.  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
15.  สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 
16.  ส่งเสริมการจัดสวัสด์ิการและนันทนาการแก่ประชาชน 
17.  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาให้มีความรู้  คู่คุณธรรมและจริยธรรม 



18.  สนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัยและปฐมศึกษาทุกโรงเรียน 
19.  สนับสนุนให้ใหม้ีการเฝา้ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 
20.  สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
21.  พัฒนาความม่ันคงในการดํารงชีวิตของประชาชน 
22.  สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
23.  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สนับสนุนส่งเสริมและบรูณาการด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิ 

  ปัญญาท้องถิน่ 
24.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา   คนคว้า  วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
25.   พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุ  และโบราณสถานภายในจังหวัดน่าน 
26.   ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสํานึก  และความความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดล้อม 
27.  ส่งเสริมสนับสนุน  เฝ้าระวัง  และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 
28.  สร้างจิตสํานึก  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการระบบนํ้าเสีย  และกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
29.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 
30.  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการ 

 ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
31.  สนับสนุนส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
32.   พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
33.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง  การบริหาร  และด้านบุคลากร 
34. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์  และเคร่ืองจักรกลที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ 
35. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างย่ังยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 



2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดทาํแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององค์การบรหิารส่วนตําบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม  ดังนี ้

   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

1.ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ 
สร้างโอกาสความเสมอ 
ภาคและเท่าเทียมกัน 
ทางสังคม 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ 
สร้างการเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

2.ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 
 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ 
ปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบ 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน
บ้าน และ
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคเมือง 

และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ

พัฒนา
ศักยภาพทุน

์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําใน

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเพิม่

ประสทิธภิาพและ
ธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 

โลจิสตกิส ์

 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
เ ส ริ มสร้ า งสภาพแวดล้ อม ในการ
พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์
เ ชื่ อ ม อ นุ ภู มิ ภ า ค ลุ่ ม น้ํ า โ ข ง แ ล ะ
เตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับ
การพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อ
เป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
จังหวัดน่าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์
ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคประชารัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ
การผลิตการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการท่องเที่ยวให้
เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ  
อบจ.น่าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการจัดการวิถีชุมชน
พื้นที่ต้นน้ํา 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเติบโตที่เป็น

มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพือ่
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลยม 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

“สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า พัฒนาคนให้ก้าวไกล 
ความสุขของประชายิ่งใหญ่ คือหัวใจของ...อบต.ยม” 

เป้าประสงค์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคง 
ของมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการบริหาร

จัดการและบริการ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์ 

แผนงาน 

แผนงานที่ 1 
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย2 ค่าเป้าหมาย3 ค่าเป้าหมาย4 ค่าเป้าหมาย5 ค่าเป้าหมาย6 

กลยุทธ์ที่ 6 

แผนงานที่ 2 
แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานที่ 3 
แผนสาธารณสุข 

แผนงานที่ 4 
แผนรักษาความสงบ

ภายใน 

แผนงานที่ 5 
แผนสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานที่ 6 
แผนเคหะและชุมชน 

แผนงานที่ 7 
สังคมสงเคราะห์ 

แผนงานที่ 8 
แผนงานการเกษตร 

แผนงานที่ 9 
แผนงานการศาสนาและ

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน 10 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 11 
แผนงาน 
งบกลาง 



 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      - ทรัพยากรธรรมชาติในตําบลยมอุดมสมบูรณ์ ทั้งผิวดิน  และแหล่งนํ้าแม่นํ้าสายหลักไหลผ่าน 
   -  มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนา  และศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพ้ืนที่ 
   -  พ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
   - เป็นหน่วยงานที่มีความใกลชิ้ดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้มากที่สดุ 
   - มแีผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีชัดเจน  
   - มีปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรบุคคลที่มีคณุภาพในการแข่งขันสูง 

๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
-  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่าง 

เข้มแข็ง 
- องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องนํามาจาก

แหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  นํ้ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
-  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
- งบประมาณมีจํานวนจํากัด และขาดการสนับสนุนงบประมาณ ในการดําเนินโครงการขนาดใหญ่ 

   - ถนน แหล่งนํ้า บางแห่งอยู่ในเขตป่าสงวน  เขตอุทยานแห่งชาติ  ยากต่อการเข้าถึงและพัฒนา 
- ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากและในช่วงฤดูแล้งจะมีสภาวะอากาศที่แล้งยาวนาน 

ทําให้เกิดไฟป่าและเกิดปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ 
- มีแหล่งนํ้าแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่เน่ืองจากติดพ้ืนที่ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ 
- เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินทํากิน 
- ปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค  บริโภค และแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 

      -  มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   -  ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ 
   -  นโยบายการกระจายอํานาจเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท  ภารกิจ  
หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
   -  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   
พ.ศ.  2542  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู เผยแพร ่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
 
 
 
 



  -  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล   ในด้านยาเสพติด    ส่งผลให้ประชาชนในตําบลท่ีติดยาเสพติดมี
จํานวนลดลงมาก   ทําให้ภัยอันตรายจากคนที่ติดยาเสพติดหมดสิ้นไป   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ้น 

         -  การจัดให้มแีละสนับสนุนโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล    สามารถช่วยสร้างงานสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น   ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 

-  รฐับาลให้โอกาสแก่เด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กยากจนได้เรียนหนังสือขั้นพ้ืนฐาน  ทําใหเ้ด็กที่ไม่ม ี
ความรู้   ไม่ได้เรียนหนังสือหมดไป   ประกอบกับนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพ่ือเรียนต่อของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น   ทําให้
เยาวชนในตําบลได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น  มคีุณภาพชีวิตในอนาคตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่า 

   -  เทคโนโลยีสมัยใหม ่ เช่น  คอมพิวเตอร์   อินเตอร์เน็ต   หรือ  โครงการหนังสือพิมพ์หมู่บ้านของ 
อบต.   ทําให้ชาวบ้านมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นปัจจบัุน   ทันต่อเหตุการณ์  เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น 

๔)  ข้อจํากัด (T : Threat) 
      -  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   - เกิดปัญหาภัยแล้งยาวนาน  ทําให้ขาดแคลนนํ้าอุปโภค – บริโภค ในช่วงฤดูแล้งและ ฝนจะตกหนัก
ในช่วงฤดูฝนทําให้เกิดปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลากเข้าสู่พ้ืนที่ทํากินและที่อยู่อาศัย ดินโคลนถล่ม 
   - สภาพพ้ืนที่สว่นใหญ่เป็นที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติยากต่อการพัฒนาด้านต่างๆ 
   -  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

      - เทคโนโลยีสมัยใหม ่ เช่น  คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  ยังเข้าไม่ถึงบางหมู่บ้าน  ทําให้ถูกจํากัดในการ
รับรู้ข่าวสารที่กว้างไกล  การรับข่าวสาร ความเข้าใจ สถานการณ์ของโลกเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมาก 
   -  มีปัญหาสขุภาพ  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ 
   -  มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทนในระยะสั้น 
   - วิกฤติโลกร้อน ทําให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงธรรมชาติ 
   5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
         องค์การบริหารส่วนตําบลยม  ได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือช้ีให้เห็นถึงศักยภาพ  
ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปน้ี    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่การจัดทาํแผนพฒันา 

   ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  สามารถจําแนกไดด้ังนี ้
๑) มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐  

เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่าน้ีหรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการได้เน่ืองจากงบประมาณที่จํากัดต่อการ
พัฒนา  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือขอรับงบประมาณในการพัฒนาต่อไป 

2) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง 
สว่างทางไปพ้ืนที่การเกษตรยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เน่ืองจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างน้ันยังไม่เป็นที่สาธารณะ  และต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการมากพอสมควร เน่ืองจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลมีงบประมาณที่จํากัดจึงไม่สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทําความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดําเนินการ
แก้ไขอย่างไร  ทั้งน้ี  องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ต้ังงบประมาณในส่วนน้ีไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

3) การประปา  ส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านที่บริหารจัดการเร่ืองกิจการประปาในแต่ละหมู่  
ปัญหาคือ  ระบบนํ้าประปาใช้การไม่ได้ ในบางหมู่บ้าน ระบบจะขัดข้องบ่อย ทําให้ประชาชนมีปัญหาในการใช้นํ้าเพ่ือ
อุปโภค บริโภค การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ดําเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  องค์การบริหารส่วนตําบลก็



ได้นําบรรจุในแผนพัฒนา เพ่ือที่จะพิจารณาดําเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจําเป็นก็สามารถดําเนิน
โครงการได้ต่อเน่ือง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   

    ด้านที่อยู่อาศัยและการอปุโภคบริโภค 
   จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มี
ประชาชนในบางส่วน ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนตําบล
ได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจํากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่าน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลก็จะ
ดําเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  ทุกครัวเรือนมีนํ้าสําหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อนํ้าที่บรรจุในถังหรือขวด  
แต่หลายครัวเรือนบริโภคนํ้าที่ได้จากนํ้าฝน  ทําให้เกิดปัญหาน้ําด่ืมที่ ยังไม่สะอาด   การแก้ปัญหาเบ้ืองต้นคือ
ประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองนํ้าฝนหรือการต้มนํ้าให้เดือดก่อนเก็บไว้ด่ืม    

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทําการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น ข้าว 

ข้าวโพด  พริก ฯลฯ รายได้ส่วนมากมาจากการทําการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมี
อาชีพและรายได้ และที่ไม่มีรายได้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  โดยได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นรายเดือนเพ่ือยังชีพ  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางหมู่ส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีร้านค้า  ทํา
ให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ํา
กว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี ร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรตํ่าค่า
ครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีนํ้าท่วมเป็นประจํา  บางพ้ืนที่
ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรน้อย และกิจการที่สร้างความรําคาญแก่ประชาชนในพ้ืนที่จึงเกิดปัญหาการ
ร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนตําบล  การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตําบลได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือลงพ้ืนที่
แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง ในด้านอาชีพเสริมหลังจากการทําการเกษตรได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้
ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านน้ียังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เน่ืองจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกําลังแรงงาน  

แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ตํ่ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน 
ไปรับจ้างทํางานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทํางานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทํางานนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ 
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสขุภาพและสาธารณสุข 
จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ 

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตําบลและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องน้ีซึ่งก็ได้ผลในระดับหน่ึง  และปัจจุบันมี
โครงการเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข เพ่ือพัฒนางานด้านสุขภาพและสาธารณสุข
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลยม โดยประชาชนให้ความร่วมมือในการดําเนินตามโครงการเป็นอย่างดี  จึงเป็น
โครงการที่มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี    

 ด้านการศกึษา 
   จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทํา ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  



ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรม
ต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านคา่นิยมของคนในพืน้ที ่
   จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และประชากรบาง
รายท่ีไปร่วมทํากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความร่วมมือกันทํากิจกรรม
สาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการด่ืมสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็น
ครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  
พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการด่ืมสุรา  ให้ชุมชนเห็นความสําคัญของ
ครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  งานประเพณี  เป็นต้น 
    ด้านความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สิน 

จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สํารวจพบว่ามี ตามถนนทางแยกต่างๆ มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยคร้ัง วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจํากัด  คือติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมท้ังได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  
    ด้านยาเสพตดิ  

 ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลยม  จากการที่ทางสถานีตํารวจชุมชน
ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เน่ืองมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา  ประชาชน  หน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลสามารถทําได้
เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่าน้ัน  เช่น  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้า
นอกเหนือจากอํานาจหน้าที่  ก็เป็นเร่ืองของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ให้ความ
ร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  นํ้า  
ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ นํ้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งนํ้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยัง
ไม่สามารถหาแหล่งนํ้าสําหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน    การแก้ไขปัญหา 
คือ องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดทําโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  
เช่น  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของตําบลให้
ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(๕)  ด้านการเมือง – การบรหิาร 

องค์การบริหารส่วนตําบลมีจํานวนหมู่บ้าน ทั้งหมด  10  หมู่บ้าน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกต้ังเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยม ในปี พ.ศ. ๒๕๕6  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกต้ัง จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2,775   คน  จากผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังทั้งสิ้น  3,714  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗4.72   ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง การแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นํา  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่อง
พฤติกรรมและให้รายงานอําเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เก่ียวกับข้อกฎหมายของการ
เลือกต้ังที่กระทําได้และทําไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้พยายาม



แก้ไข  โดยเริ่มจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  ในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล จากผลการประชุมทุกคร้ังที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม
รวมท้ังแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินงานตามความต้องการของประชาชน 
และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล นอกจากน้ี  องค์การบริหารส่วนตําบล ได้จัด
โครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตําบล อ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วน
ตําบล มีโครงการจัดซื้อเคร่ืองมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้อง
ระงับไว้เน่ืองจากข้อจํากัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากําลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจํากัด ไม่เพียงพอต่อการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดยองค์การบริหารส่วนตําบล แบ่งเขตการปกครอง  ดังน้ี 

- เขตการปกครอง 
   1.  จํานวนหมู่บา้น 

จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยม มี 10 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที ่ 1 – 10 
2.  จํานวนประชากร 

   ประชากรในองค์การบริหารส่วนตําบลยม มีจํานวนทั้งสิ้น  4,606  คน  แยกเป็น ชาย  2,291 คน  
หญิง  2,315 คน  ( แหล่งขอ้มูล : งานทะเบียนราษฏร์อําเภอท่าวังผา ณ เดือนเมษายน 2562 ) 
   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  95.12  คน / ตารางกิโลเมตร 
        อาณาเขตขององค์การบรหิารส่วนตาํบลยม 

       ทิศเหนือ   ติดต่อกับตําบลป่ากลาง   อําเภอปัว 
 ทิศใต้     ติดต่อกับตําบลอวน     อําเภอปัว 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตําบลศิลาเพชร              อําเภอปัว  
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตําบลจอมพระ               อําเภอท่าวังผา 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลแบง่เขตการปกครองดังนี้   
หมู่ที่  ๑  บ้านก๋ง   

      หมู่ที่  ๒  บ้านสบบ่ัว 
       หมู่ที่  3  บ้านลอมกลาง 
         หมู่ที่  4  บ้านเชียงยืน 
        หมู่ที่  5  บ้านทุ่งฆ้อง 
      หมู่ที่  6  บ้านเสี้ยว 
  หมู่ที่  7  บ้านหนอง 
  หมู่ที่  8  บ้านพร้าว 
  หมู่ที่  9  บ้านนํ้าไคร้ 
  หมู่ที่  10  บ้านนานิคม  

- การเลือกตั้ง 
  1.  การเลือกตั้งสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ครั้งสดุท้ายที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 มี
หน่วยเลือกต้ัง 10 หน่วย 
  ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 3,714 คน  
  มีผู้มาใช้สทิธิเลือกต้ัง 2,775 คน คิดเป็นจํานวนร้อยละ 74.72 ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
  บัตรเสีย มีจํานวน 173 บัตร คิดเป็นจํานวนร้อยละ 4.66 ของจํานวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน มจีํานวน 77 บัตร คิดเป็นจํานวนร้อยละ 2.08 ของจํานวนผู้ไปใช้สิทธิ
เลือกต้ัง 



๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน  ได้ทําการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   

 
ด้าน 

 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปญัหา/ 
ความต้องการ  

 
พืน้ทีเ่ป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๑. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1) กลุม่อาชีพในตําบล
ขาดความรู้และเทคนิคใน
การประกอบอาชีพ 

- การพัฒนาอาชีพ
เสริม 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับการส่งเสริม
อาชีพ 

2) ผลผลิตทาง
การเกษตรไม่แน่นอน ดิน
เสื่อมคุณภาพ ขาด
ความรู้ เทคนิคในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

- มีเจ้าหน้าทีใ่ห้ความรู้
และเทคนิคในการเพ่ิม
คุณภาพดิน 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ในการเพ่ิม
คุณภาพของดิน 

3) ขาดเอกสารสิทธ์ิใน
ที่ดินทํากิน 

- ประสานเจ้าหน้าที่
ที่ดินเพ่ือขอคําปรึกษา
ในการขอเอกสารสิทธ์ิ 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- ที่ดินในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมี
เอกสารสิทธ์ิ 

2. ด้านสังคม 1) การรวมกลุม่ต่างๆ ใน
ตําบลยมไม่ได้รับการ
ส่งเสริมกิจกรรมในการ
ดําเนินการ 

- การส่งเสริมกิจกรรม
ในการดําเนินการ 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- กลุม่อาชีพใน
ตําบลได้รับการ
ส่งเสริมการ
ดําเนินการ 

2) ราษฏรบางคนติดยา
เสพติดและมีแหล่ง
จําหน่ายยาเสพติดอยู่ใกล้ 

- การอบรมใหค้วามรู้
และจัดกิจกรรมยาม
ว่างให้เยาวชน 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- ปัญหายาเสพติด
ในตําบลหมดไป 

3) เด็กและผู้สงูอายุบาง
ครอบครัว ผู้สงูอายุอยู่
ตามลําพังและรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

- สังคมในชุมชน - ผูสู้งอายุและเด็ก
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- ผูสู้งอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) การพัฒนาระบบการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน
ไปพ้ืนที่การเกษตร 

- การพัฒนาเสน้ทาง
ไปพ้ืนที่การเกษตร 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไป
พ้ืนที่การเกษตรที่
สะดวกข้ึน 

2) ขาดแคลนแหล่งนํ้าใน
การเกษตรและนํ้าประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่เพียงพอและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งนํ้าและ
นํ้าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- ประชาชนมีแหล่ง
นํ้าและมีนํ้าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

 
 



ด้าน สถานการณภ์าพ
แวดล้อม 

ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปญัหา/ 
ความต้องการ 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

4. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

1) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงมีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

 2) ประชาชนในพ้ืนที่ป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น เช่น เบาหวาน 
ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

 

5. ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศลิปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
 

การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสูก่ารปฏบิัต ิ
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

หน่วยงาน
สนบัสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง อบต.ยม 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชน 
ด้านการดําเนินงาน 
ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

กองช่าง 
สํานักปลัด 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

ด้านบริการชุมชน 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
ด้านดําเนินงาน 

แผนงานการศึกษาฯ 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลัด 
กองการ 
ศึกษาฯ 

4 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชน แผนงานการเกษตร 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

สํานักปลัด 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการบริการ 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการศึกษาฯ 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานเคหะชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

กอง
การศึกษาฯ 
สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 11 แผนงาน 4 กอง/
สํานัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 
 

 
4.๑ การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยใน
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน จะต้องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งน้ี  
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังน้ัน  จึงต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทํา  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอันจะนําไปสู้การจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังน้ัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสู่การ  บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผล 



แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรป์ระกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางเบื้องตน้ในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พืน้ฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งนํ้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การทอ่งเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลกึ ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสําหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณแ์ละ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอ้งยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยทุธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 
 
 



ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทําตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให้บรรลวิุสัยทัศน์น้ัน 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่เกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสู่ผลสําเรจ็ทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสู่การทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุม่จังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
4.๒ การตดิตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ 
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังน้ี     

 
 
 
 

 



แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
๑.  การสรปุสถานการณก์ารพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงคณุภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพจิารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพฒันา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางเบื้องตน้ในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได ้

๑. การสรปุ
สถานการณก์ารพฒันา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพฒันาท้องถ่ิน
ไปปฏบิตัใินเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองว่าเป็นไป
ตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได้กําหนด
ไว้เท่าไร จํานวนที่ไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอํานาจหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการทีดํ่าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพฒันาท้องถ่ิน
ไปปฏบิตัใินเชิง
คณุภาพ 

๑) การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดําเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลกัษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึง่เป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทยีบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการทีดํ่าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การ
จัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคลอ้งกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ 

๑๐  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได ้

๕. โครงการพฒันา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนําไปสู่
การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคลอ้งกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทําที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หากกลุม่เป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีทีต่่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทําน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินคา้
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กําเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกสว่นใดส่วนหน่ึง
ออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลกัษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคญั ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดําเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
4.๓ สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินในภาพรวม 

4.3.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชงิคณุภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนาน้ันจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑4  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การตดิตามและประเมินผลดว้ยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 



 
  (๒) การวัดผลในเชิงคณุภาพ (Quality) 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตําบลใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดําเนินการ) 
 

๔.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาํแผนพฒันาท้องถ่ินในอนาคต 
๔.4.๑ ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนทีม่ีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําได้ยากและบาง

เรื่องอาจทําไม่ได้   
 

๔.4.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มคีวามสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดําเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน   
๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 

***************************  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


