
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

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

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปูาหมายการพัฒนา
ประเทศข้างต้น  จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ท่ีจะทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงจากปัจจัย ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไกท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะสร้างและ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์
ไปสู่  ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง บริการ
พื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกท้ิงไว้ข้างหลัง  การพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง  การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์แต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ สภาวะ

แวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่
ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหา ด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ท้ัง
กับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคมและองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน  และมิตรประเทศท่ัวโลก
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้
สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายท่ีกําหนด  

 
 



 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 มีเปูาหมายการพัฒนา ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 
ประการ ได้แก่  

(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ  ในด้านอื่น ๆ 
นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  
      (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ 
ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  
      (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน   รุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับ  อนาคต บน
พื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลาง และลดความเหล่ือมลํ้าของคนในประเทศได้ในคราว
เดียวกัน  
 3.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดย
คนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิด
ท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
 4.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 มีเปูาหมาย การพัฒนาท่ีให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา เพื่อส่วนรวม การ
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้
นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง  
 
 
 
 



 
 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อนําไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ  ท้ังด้านสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ท้ังภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้โดยเป็น การดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง ๓ ด้าน อันจะนําไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
 6.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐท่ีทํา
หน้าท่ีในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ทํางานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิด
กว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์และสร้าง จิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมี
ความ ชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลด ความเหล่ือม
ลํ้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการ
อํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

     1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์ 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การกําหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของ
การวางแผนท่ีน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 
 
 
 



 
 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 1.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อป ี
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน 
 3.การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 
 4.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
  (5) มีการบริหารจัดการน้้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้้า 
 5.การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
     (3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
 
 
 



 
 
 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ประกอบด้วย  
10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
 3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.  ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบการ
ผลิตท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสตลาด เน้นการ
พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการค้าการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
  (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเช่ือมโยงในระดับนานาชาติ 
  (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น 
ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาท่ีนําไปสู่การ
พึ่งตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 
 
 



 
 
 
 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน มุ่งพัฒนา
เชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์  พัฒนาการท่องเท่ียวชายแดนและการท่องเท่ียว  
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 3) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย(พ.ศ. 2561-2564) 

 วิสัยทัศน์ 
“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตรและการท่องเท่ียว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา  

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ 

เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS  
ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่  3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

      ยุทธศาสตร์ที่  6 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าประสงค ์
1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการ 

แข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเท่ียวและวัฒนธรรม เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน +6 และGMS 
  2.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  โดยการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 
  3.  เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในส่ิงแวดล้อม
ท่ีดีและมีคุณภาพ 
  4.  เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและแนวชายแดน 
 
 



 
 
     1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย  
           (พ.ศ.2561-2564) 
 วิสัยทัศน์ 
  “ยึดหลักธรรมาภิบาล  ทํางานแบบมีส่วนร่วม  ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า 

พัฒนาคุณภาพชีวิต  ประชาชนมีความสุข" 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 -2564) ประกอบด้วย 6 ด้านดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 

และ GMS 
 -  กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
 -  กลยุทธ์ 1.2  พัฒนาแหล่งน้ําและระบบบริการจัดการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
 -  กลยุทธ์ 1.3  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพื่อเช่ือมโยง 
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 -  กลยุทธ์ 1.4  พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
 -  กลยุทธ์ 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 -  กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐานสากล 
 -  กลยุทธ์ 2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
 -  กลยุทธ์ 2.4  ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 -  กลยุทธ์ 3.1  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้
มาตรฐานการศึกษา 
 -  กลยุทธ์ 3.2  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
 -  กลยุทธ์ 3.3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน 
 -  กลยุทธ์ 3.4  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในท้องถิ่น 
 -  กลยุทธ์ 3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 -  กลยุทธ์ 4.1  รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน 
 -  กลยุทธ์ 4.2  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -  กลยุทธ์ 4.3  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ส่ือด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหาแรงงานต่าง
ด้าว 
 -  กลยุทธ์ 4.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
 -  กลยุทธ์ 5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 -  กลยุทธ์ 5.2  ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ําเสีย และมลภาวะ 
 -  กลยุทธ์ 5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 -  กลยุทธ์ 6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
 -  กลยุทธ์ 6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 -  กลยุทธ์ 6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
 -  กลยุทธ์ 6.4  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2.1  วิสัยทัศน์ 

“องค์กรชั้นนําแห่งการเรียนรู้  ภายใต้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน 
การเกษตรยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง” 

     2.2  ยุทธศาสตร์ 
 1.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นําแห่งการเรียนรู้ 
 2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน 
 3.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข็มแข็ง 
 5.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 



 
 
     2.3 เป้าประสงค์ 
 1.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีมาตรฐาน 
รวมท้ังประชาชนมีการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ทําให้รายได้เฉล่ียของ
ประชาชนสูงขึ้นจนได้มาตรฐาน 
 2.  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว การค้าการลงทุนให้สามารถรองรับความเจริญในระดับอนุภูมภาค 
ลุ่มน้ําโขง 
 3.  พัฒนามาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบในทุกด้าน 
 4.  ยกระดับการบริหารจัดการด้านการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 
 5.  เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการบริการประชาชนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ      ธรรมาภิบาล  

      2.4  ตัวชี้วัด 
1.  กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดจากความพึงพอใจของประชานชนผู้ได้รับประโยชน์  

2.  กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

     2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 

1.  พัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นําแห่งการเรียนรู้ 
 

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้าน
สาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการ 

- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- การสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน 
- การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
- การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน - การพัฒนาและบริหารจัดการพื้นท่ีท่องเท่ียวแบบ 

  บูรณาการ 
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและระบบ

นิเวศอย่างยั่งยืน   
3.  พัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
 

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
- ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
4. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข็มแข็ง - การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ 

- การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ 

หลักธรรมาภิบาล 
 

- การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ 

- การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ 

-  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการและการตรวจสอบควบคุม   

 
     2.6  กลยุทธ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้  
      1.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้าน
สาธารณูปการ 
     2.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     3.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน 
     4.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
     5.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     6.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษฟ์ื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
     1.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นท่ีท่องเท่ียวแบบบูรณาการ 
     2.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ 
 3.  ยุทธศาสตร์ด้านด้านพัฒนาการเกษตรยั่งยืน  
     1.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
     2.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
     1.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ 
     2.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม 
 5.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
     1.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
     2.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ 



 
 
     3.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการ
ตรวจสอบควบคุม 

     2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตําบลท่าข้าวเปลือก เน้นการพัฒนาให้เป็น

ประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ และเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

     2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลท่าข้าวเปลือก มีความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย  
มุ่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 

3.  การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
     3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของตําบล
ท่าข้าวเปลือก  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
 1.  ศักยภาพการพัฒนาด้านพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้ 
   จุดแข็ง (Strengths = S) 
 1.  ด้านการบริหารจัดการผู้บริหาร ผู้นําสนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.  มีการก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีอย่างท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 
 3.  ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้มีความรู้เพิ่มขึ้นตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาของผู้ดูแลเด็ก 
 4.  มีเอกลักษณ์ท่ีหลากหลายทางชาติพันธุ์ทําให้มีการส่งเสริมให้มีการนําประเพณีของแต่ละชาติพันธุ์มาสู่
การอนุรักษ์และเผยแพร่ 

5. มีภูมิปัญญาและปราชญ์ท้องถิ่นที่มีความรู้ความเชียวชาญในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมและการขับร้อง 
 6.  มีการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 7.  มีการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 8.  มีการบริการด้านการแพย์ฉุกเฉินและบริการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 



 
 
 จุดอ่อน (Weaknesses = W) 
 1.  มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ีส่งผลให้เยาวชนเกิดปัญหาสังคม 

2.  ประชาชนบางส่วนได้รับการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ 
3.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปูองกันและบรรเทาโรคติดต่อไม่เพียงพอ 
4.  ประชาชนให้ความสําคัญด้านสุขภาพอนามัยในระดับตํ่า 
5.  บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอในการรองรบัผู้ปุวยและโรคระบาด 
6.  มีประชากรแฝงจํานวนมากในการแย่งแรงงานและไม่มีข้อมูลในการควบคุมดูแล 
7.  ไม่มีระบบการเตือนภัยและเฝูาระวังทางธรรมชาติทําให้ไม่สามารถเตรียมพร้อมการเคล่ือนย้าย อพยพ 
8.  โครงสร้างพื้นฐานเช่น สะพาน ถนน ชํารุดมีอายุการใช้งานมาก ประชาชนยังขาดแคลนน้ําสําหรับการ

อุปโภคบริโภค 
 โอกาส (Opportunities = O) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาล
ส่งเสริม 

2.  การส่งเสริมด้านการจัดสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น 

3.  รัฐบาลให้การสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาของท้องถิ่น 

4.  การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเข้าสู่การบริหารจัดการของเทศบาล 
5.  นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจชายแดนทําให้เกิดการสร้างงานในเขตพื้นท่ีใกล้เคียง 
6.  มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีท่ัวถึงทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีทันสมัยได้ 

 อุปสรรค (Threats = T) 
1.  การประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องเกิดความซ้ําซ้อนของงบประมาณ

ทําให้เสียโอกาสพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งส่วนมากเป็นโครงการท่ีเกิน

ศักยภาพท่ีเทศบาลจะดําเนินการได้ 
3.  การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนท่ี

ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
4.  ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจํากัดแนวทางการดําเนินการทําให้การดําเนินงานล่าช้า 
5.  มีงบประมาณในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ 

 
 
 
 



 
 
 
 2.  ศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
   จุดแข็ง (Strengths = S) 
 1.  มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังเชิงพุทธศาสนา ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
 2.  มีภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างตัวจังหวัดกับเขตเศรษฐกิจชายแดน 
 3.  ผู้บริหารทุกระดับและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 4.  มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถสร้างมูลค่าให้กับท้องถิ่นและชุมชน 
 จุดอ่อน (Weaknesses = W) 
 1.  สถานท่ีท่องเท่ียวยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมาตรฐาน 
 2.  ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 โอกาส (Opportunities = O) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุน 

2.  มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในพื้นท่ี 
 

 อุปสรรค (Threats = T) 
1.  มีงบประมาณในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ 

 2.  ระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ยุ่งยากสลับซับซ้อน หลายข้ันตอนทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิด
ความล่าช้าในการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
 
 3.  ศักยภาพการพัฒนาด้านการเกษตรยั่งยืน 
   จุดแข็ง (Strengths = S) 
 1.  มีพื้นท่ีมีศักยภาพในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ข้าว สับปะรด ข้าวโพด ถั่ว ฟักทอง มัน
สําปะหลัง แตงโม เสาวรส เป็นต้น  ทําให้ประชาชนมีรายได้ 

2.  มีพื้นท่ีชุ่มน้ําท่ีเป็นแหล่งต้นน้ําในการสนับสนุนการปลูกพืชทางการเกษตร และมีพันธุ์ปลา พันธุ์สัตว์ 
ส่งผลให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ และเป็นศูนย์กลางการรับซื้อและกระจายพันธุ์สัตว์น้ํา 

3.  พื้นท่ีมีศักยภาพในการทําการประมง ปศุสัตว์ 
 จุดอ่อน (Weaknesses = W) 
 1.  การว่างงานนอกฤดูทําการเกษตร 
 2.  ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
 3.  ขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

4.  ไม่มีอ่างเก็บน้ําในการรองรับน้ําในช่วงฤดูฝนทําให้ช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ําใช้ในการทําการเกษตรและฤดูฝน
น้ําจะท่วมพื้นท่ีการเกษตรและท่ีอยู่อาศัย 



 
 
 โอกาส (Opportunities = O) 

1.  การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติท่ีเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
2.  เครือข่ายสถาบันภาครัฐภายนอกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่น 

 อุปสรรค (Threats = T) 
1.  ราคาของสินค้าเกษตรมีความไม่แน่นอนทําให้เกษตรกรมีรายได้น้อย 
4.  ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจํากัดแนวทางการดําเนินการทําให้การดําเนินงานล่าช้า 
 

 4.  ศักยภาพการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
   จุดแข็ง (Strengths = S) 

1.  มีวิสาหกิจชุมชนท่ีเข้มแข็ง เช่น โรงสุรากล่ัน ขนมจีน หนังปอง ปลาร้าแห้ง จักสานหวาย   ไม้ไผ่ ท่ี
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างคุ้มค่า 
 2.  มีกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชน 
 3.  ประชาชนในตําบลมีฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ได้แก่  
จักสาน  
 4. พื้นท่ีเป็นทางผ่านไปสู่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ซึ่งส่งสินค้าไปจําหน่ายยังต่างประเทศ 
 จุดอ่อน (Weaknesses = W) 
 1.  ประชาชนมีฐานะยากจน มีอาชีพเสริมไม่เพียงพอในการเพิ่มมูลค่าของรายได้ 
 2.  ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการประกอบการ 
 3.  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขาดทักษะและความชํานาญ 
 4.  ไม่มีจุดรวมสินค้าและจุดแสดงสินค้าประจําตําบล 
 5.  ความหลากหลายของรูปแบบสินค้า OTOP ยังมีน้อย เปูาหมายการตลาดเฉพาะกลุ่ม 
 โอกาส (Opportunities = O) 

1.  การพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายส่งผลให้ท่าข้าวเปลือกเป็นเส้นทางผ่านในการขนส่งสินค้าและเพิ่มมูลค่า
สินค้าของท้องถิ่น 

2.  นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจชายแดนทําให้เกิดการสร้างงานในเขตพื้นท่ีใกล้เคียง 
3.  เครือข่ายสถาบันภาครัฐภายนอกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่น 
4. การส่งเสริมสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
5.  การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 อุปสรรค (Threats = T) 
1.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับประเทศ รวมถึงระดับภูมิภาคตําตํ่า ส่งผลต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นเนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอท่ีจะพัฒนาให้ได้พร้อมกันในทุกด้าน 
2.  ระเบียบ กฎหมายไม่สามารถรองรับหรือสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 



 
 
 
 5.  ศักยภาพการพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
   จุดแข็ง (Strengths = S) 

1.  ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านเมืองและ
การบริหารอย่างชัดเชน 

2.  เทศบาลตําบลท่าข้าวเปลือก เป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 จุดอ่อน (Weaknesses = W) 
 1.  ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครอง 
 2.  ประชาชนยังขาดความสนใจในด้านการมีส่วนร่วมใกนาประชุมประชาคม แสดงความคิดเห็นด้าน
การเมืองการปกครองและการบริหารหรือการพัฒนาท้องถิ่น ทําให้การดําเนินการเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
กลุ่ม 
 3.  ประชาชนไม่เข้าใจระบบการบริหารงานของเทศบาล ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในการติดต่อประสานงาน
อยู่บ่อยครั้ง 
 4.  พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างยงัขาดกระบวนการทํางานท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้ได้มากท่ีสุดกว่าท่ีเป็นอยู่ 
 5.  ระบบการบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบท่ียุ่งยากทําให้การให้บริการประชาชนยังขาดความ
คล่องตัวและมีข้ันตอนท่ียุ่งยาก 
 โอกาส (Opportunities = O) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการท่ีดีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีรัฐบาลให้การ
สนับสนุนส่งเสริม 

2.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานให้มีความรู้ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 

3.  มีการส่งเสริมการสร้างพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟูา 
 อุปสรรค (Threats = T) 

1.  ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มกีารแก้ไข 
เช่น กฎหมายจัดต้ังและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น เป็นต้น 

 
     3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

1. การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 

- รัฐธรรมนญูฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีมีพื้นท่ีในตําบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 

- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 
 

 

2.  การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อท่ีจะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทําให้มีผลประโยชน์อํานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
และการนําเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดท่ีแต่ละประเทศอ าจจะขอไว้ไม่ลดภาษี
นําเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะทําให้ภูมิภาคนี้เปล่ียนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC 
เป็นไปคอื 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการท่ีเทศบาลตําบลท่าข้าวเปลือก  ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จํานวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น 

จึงวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ท่ีจะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตําบลท่าข้าวเปลือก 
ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้ 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเทศบาลตําบลท่าข้าวเปลือก  ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนา ดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหล่ังไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะ

เข้ามาในฐานะนักท่องเท่ียว คนทํางาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสําคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรท่ีมี
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจําเป็น เป็นต้น 

 2. ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ปัญหา
การแบ่งชนช้ัน ถ้าคนไทยทํางานกับคนต่างชาติท่ีด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนช้ันกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจ
มีพม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์  ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
จากชนนั้นท่ีมีปัญหาคนจะทําผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย  

 3.  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นท้ังโดย
ต้ังใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหล่ังไหลของแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในไทยมากขึ้น 



 
 

 4.  ปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีสําคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อท่ีสําคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆท่ีมีผลมาจากการเคล่ือนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการ
ท่องเท่ียว มีความเส่ียงต่อการปนเป้ือน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

 5. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
    -  การศึกษา ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเช่ียวชาญในการส่ือสารน้อยกว่าประเทศ

อื่นๆในอาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลศรีคํ้า จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการนําครูชาวต่ างชาติจาก
มูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพื้นท่ี เพื่อนําร่องไปสู่โครงการอื่นๆ
ในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

    -  ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติท่ี เดินทางเข้ามาในไทย
มากขึ้น เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาท่ี
แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเท่ียวในวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

    -  วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-
CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ท่ี
สําคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทาง
วัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารท่ีเป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายใน
การส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นส่ิงไม่สุภาพ เป็นต้น 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
 เทศบาลตําบลท่าข้าวเปลือก มีพื้นท่ี ชุ่มน้ําเวียงหนองหล่ม ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีความอุดม

สมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เทศบาลตําบลท่าข้าวเปลือกต้องเร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น 
ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นท่ีชุ่มน้ําเวียงหนองหล่มเพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเท่ียว ประกอบกับพื้นท่ีตําบลท่าข้าวเปลือก มีถนนเส้นทาง R3A ตัดผ่านทําให้สามารถรับนักท่องเท่ียวได้
ท้ังจากภายในประเทศและต่างประเทศได้ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
 พื้นท่ีตําบลท่าข้าวเปลือก ส่วนใหญ่ราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นท่ีส่วนใหญ่ปลูกข้าว ซึ่ง

เป็นพืชเศรษฐกิจของตําบลท่าข้าวเปลือก ปัจจุบันราษฎรบางส่วนได้ขายท่ีดินให้กับนายทุนซึ่งมาจากต่างประเทศ
ผ่านทางนายหน้าคนไทย ทําให้จํานวนพื้นท่ีปลูกข้าวลดลง ประกอบกับมีนักธุรกิจจากประเทศจีนเข้ามาขอเช่าพื้นท่ี
เพื่อปลูกกล้วยไข่ ซึ่งผลเสียต่อพืชเศรษฐกิจภายในตําบลและส่งผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมได้ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  
 เนื่องจากตําบลท่าข้าวเปลือก ยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีไม่หลากหลาย แต่ละกลุ่มยังประกอบการ

ในลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น กลุ่มผลิตขนมจีน กลุ่มจักสาน หากไม่มีการส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจในพื้นท่ี
ให้มีความเข้มแข็งได้ จะทําให้ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ไหลทะลักเข้ามาในพื้นท่ีได้ทําให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนซึ่ง
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเลือนหายไปในอนาคต 

 



 
 

 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมท้ัง

ปัญหาการก่อการร้ายท่ีเป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลําพัง  การบริหาร
ภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 
ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อส่ือสารกับชาวต่างชาติท่ีต้องการทํานิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การ
เสียภาษีบํารุงท้องท่ี การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีภาครัฐจําต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ใน
ระดับท่ีส่ือสารกับผู้ใช้บริการท่ีเป็นชาวต่างชาติ 


