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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
๑.  ความสัมพันธร์ะหว่างแผนพัฒนาระดบัมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลวิุสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็น

ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศ
ไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการ
พัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่า
ศักยภาพ เม่ือเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการ
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ชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาค
เกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน  ๆ  ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่
ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซ่ึงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก
ที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ  ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็น
ประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อม
ล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่าง
บูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและ
ปัญหาของประชาชน ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอ
ภาค การขาดความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจน
ส่งเสริมคนในชาติให้ยึดม่ันสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผูสู้งอายุที่เพิ่มสงูข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทาย
ต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

 
๒. ปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาคและ

เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุม่
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเช่ือที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่ม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายข้ัวอ านาจ หรือเกิดการย้าย
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ข้ัวอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการก าหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ  ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเช่ือมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่าน้ี คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งข้ึน แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่
จะมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงข้ึนในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะ
ต่อไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซ่ึงปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาค
และความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและ
การย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออก
ประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซ่ึงมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือ
ท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่
ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน
ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการ
พัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซ่ึงจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความ
ม่ันคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
สูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
รวมถึงการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพิ่ มมากขึ้น
กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะ
ได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและ
คาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการ
สาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึง
รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้
สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ ยนไป มี
ความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและ
บางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น 
ซ่ึงปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซ่ึงจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ
อย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้าน
การพัฒนาที่เก่ียวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวข้องซ่ึงกันและกัน  
โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่
ม่ันคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ  และมาตรฐานที่สูงขึ้น 
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โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซ่ึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้อง
กันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์  ๔.๐ 
ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรและภาคบริการ 
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการ
พัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวก
และส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซ่ึงจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้
ยึดม่ันสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้ เ กิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม  อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซ่ึงจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์
ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ 
ภารกิจและพื้นที่ ซ่ึงรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างม่ันคง ม่ังคั่ง และ ยั่งยืน 

 
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง  หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมคีวามยั่งยนื
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง  ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสงัคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกจิ และการกระจายรายได ้
๓) การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสงัคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการเข้าถึงการให้บรกิารของภาครัฐ 
 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาต ิ

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมัน่คง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพฒันากลไกการบรหิารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมลูค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกจิบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลย ี
(๓) การเสริมสร้างพลงัทางสังคม 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพฒันา การพึ่งตนเอง

และการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกจิสเีขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกจิภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นที่เมอืง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองทีเ่ติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดบักระบวนทัศนเ์พื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย

และเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

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

นึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกับบรบิทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาข้ึนใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ข้ึน โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเช่ือมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพื่อกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒ มีทั้ งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์  โดยมี  ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี ้ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล้ าในสงัคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพือ่การพัฒนาประเทศสู่ความมัง่

ค่ัง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส ์ 
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่การพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

 
 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2561-2564 
การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบการบริหารราชการระดับพื้นที่แบบ

บูรณาการ ในรูปของการรวมกลุ่มของจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงในด้านต่างๆ ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ สังคม
วัฒนธรรม และศักยภาพการพัฒนาเข้าด้วยกันซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพัฒนาระดับพื้นที่มีความ
ชัดเจน มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างจังหวัด และเกิดการใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

กลุ่มจังหวัดจัดตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2556 โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดต้ังกลุ่มจังหวัดรวม 19 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย กลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง (กลุ่ม 1) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง (กลุ่ม 2) กลุ่มภาคกลางตอนบน 
(กลุ่ม 1) กลุ่มภาคกลางตอนบน (กลุ่ม 2) กลุ่มภาคกลางตอนล่าง (กลุ่ม 1) กลุ่มภาคกลางตอนล่าง (กลุ่ม 2) 
กลุ่มภาคกลางตอนล่าง (กลุ่ม3) กลุ่มภาคตะวันออก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กลุ่ม 1) กลุ่มภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน (กลุ่ม 2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กลุ่ม 3) กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่ม 1) กลุ่มภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่ม 2) กลุ่มภาคใต้ (กลุ่ม 1) 
กลุ่มภาคใต้ (กลุ่ม 2) กลุ่มภาคใต้ (กลุ่ม 3) กลุ่มภาคใต้ชายแดน (กลุ่ม 1) กลุ่มภาคใต้ชายแดน (กลุ่ม 2) 

ในขณะนั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ าพูน ล าปาง 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ต่อมาได้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 
เห็นชอบการปรับปรุงกลุ่มจังหวัดจากเดิม 19 กลุ่มจังหวัดให้เหลือ 18 กลุ่มจังหวัด โดยใช้แนวทางเดิมตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ซึ่งกาหนดการแบ่งกลุ่มจังหวัดโดยคานึงถึง (1) ความสัมพันธ์
เช่ือมโยงระหว่างพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (2) ความเกี่ยวเนื่องทาง
เศรษฐกิจ การผลิต การค้า และการลงทุนเพือ่มูลค่าเพิ่มและการได้เปรยีบในการแข่งขันร่วมกนั (3) ยุทธศาสตร์
ของการแก้ปัญหาเร่งด่วนร่วมกันของประเทศ ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างจังหวัด โดยมุ่งเน้นให้
ความสาคัญกับลักษณะเขตพื้นที่ ที่ติดต่อกัน หรือเป็นการรวมกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกันหรือ
ต่อเนื่องกัน เป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นของการจัดกลุ่มจังหวัด ใช้ประเด็นยุทธศาสตร์หรือทิศทางการพัฒนา
จังหวัดที่สอดคล้องกันหรือเกื้อหนุนต่อกัน เป็นแนวการพิจารณาข้ันที่สอง และประการสุดท้ายพิจารณาจาก
ความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต การค้า และการลงทุนเพื่อมูลค่าเพิ่ม และการได้เปรียบในการแข่งขัน
ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่จาเป็น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกันระหว่างจังหวัด ทั้งนี้ ได้กา
หนดให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเดิม แบ่งออกเป็น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปางและล าพูน และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดน่าน 
พะเยา เชียงราย และแพร่ 

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งดังกล่าวได้ก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัดเพื่อรับผิดชอบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจงัหวัด และเป็นผู้ใช้กลไกการบูรณาการ การ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดทาแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด โดยจะเป็นแกนกลางในการประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่ม
จังหวัด โดยสาหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน) มีศูนย์ปฏิบัติการ
ของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
วิสัยทัศน์ 

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล  บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคม
น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
 
พันธกิจ 
1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน 
3. เช่ือมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มท าง
เศรษฐกิจ 
4. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาและเช่ือมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระหว่าง
ภูมิภาค 
 
กรอบแนวคิดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
2. ยกระดับ เช่ือมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
ทั้งในและต่างประเทศ 
3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนา
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
เศรษฐกิจสมดุล 

สิ่งแวดล้อม 

ศาสนา/วัฒนธรรม 

ความปลอดภัย 

การสาธารณสุข 

แรงงาน 

การศึกษา 

น้ า 

ป่าไม้ 

อากาศ 

พลงังาน ดิน 

  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.256-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 
 

1. วิสัยทัศน ์

 
“นครแห่งชีวิตและความมั่งค่ัง”  
(City of Life and Prosperity) 

(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผูอ้ยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ 
เมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. พันธกิจ 
 1. ส่งเสรมิและพัฒนาให้เป็นเมอืงศูนย์กลางทอ่งเที่ยวและบริการสากล     

2. ส่งเสรมิและพัฒนาให้เป็นเมอืงศูนย์กลางการค้าการลงทนุและการคมนาคมขนส่ง     
3. ส่งเสรมิและพัฒนาให้เป็นเมอืงแหง่เกษตรปลอดภัย  

 4. ส่งเสรมิและพัฒนาให้เป็นเมอืงศูนย์กลางการศึกษาระดบัภูมิภาค  
5. ส่งเสรมิและพัฒนาให้เป็นเมอืงศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ  

  6. ส่งเสรมิและพัฒนาให้เป็นเมอืงแหง่ความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 
 
 
 

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน 

 
สังคมน่าอยู่ 

การบริหารงานภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

การท่องเที่ยว 

การค้า การลงทุน 

การเกษตร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

3. ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
 1. เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบรกิารสากล : MICE CITY, Wellness City 
 2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง : Northern Landport  
 3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley    
 4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub  
 5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ : Medical and Health Hub  
 6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม :  Diversity of Nature and Culture  
 
4. เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วดั/  
เป้าหมายรวม 4 ป ี

ข้อมูลค่าฐาน ค่าเปา้หมายรายป ี  
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2561 - 
2564 

1. เศรษฐกิจสมดุล และ
ขยายตวัอย่าง 
ต่อเนื่อง 

1.1 อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) 
/ (ร้อยละ)  

2.2 
(ปี 2557) 

2.4 
 

2.6 2.8 3 3 

1.2 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวจังหวดั
เชียงใหม่ / (ล้านบาท) 

82,570 
 (ปี 2557) 

83,570 94,570 95,570 86,570 86,570 

1.3 อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด/ 
(ร้อยละ) 

1.94 
(ปี 2557) 

 2.94 3.94 4.94 5.94 5.94 

2. สังคมน่าอยู่  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี  

2.1 ร้อยละของ
ประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน (ร้อยละ) 
* 

6.74 
(ปี 2557) 

6.24 5.74 5.24 4.74 4.74 

2.2 ค่าเฉลี่ยคะแนน  
O- net นักเรียนชั้น ม.
3 

38.02 
(คะแนน 

ปี 2558) 

38.32 38.62 38.92 39.22 39.22 

2.3 อัตราการว่างงาน / 
(ร้อยละ)* 

0.99 
(ปี 2557) 

0.94 
 
 
 
 
 
 

0.89 0.84 0.79 0.79 

2.4 อัตราส่วนแพทย์
ต่อประชากร 
(คน/แพทย์)* 

1,633 
(ปี 2557) 

1,533 1,433 1,333 1,233 1,233 

2.5 จ านวนองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
เฉลี่ยต่อหมู่บ้าน/(คนต่อ
หมู่บ้าน) 

56 
(ปี 2557) 

 

61 66 71 76 76 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วดั/  
เป้าหมายรวม 4 ป ี

ข้อมูลค่าฐาน ค่าเปา้หมายรายป ี  
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2561 - 
2564 

2.5 จ านวนคดีที่จับกุม
ได้ต่อคดทีี่รับแจ้ง /(คด/ี
ประชากรแสน) * 

130 
 (ปี 2557) 

120 100 80 60 60 

3.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูและคง
อยู่อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
ป่าไม้ใน 
จังหวัด/(ร้อยละ) 

 
0.91 

(ปี 2557) 1.01 
 

1.11 
 

 
1.21 

 
1.31 1.31 

3.2 จ านวนวันที่มี
คุณภาพอากาศเกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่
ลดลง/ (วัน) 

 
20 วัน 

 
18 15 13 10 10 

3.3 สัดส่วนขยะ  มูล
ฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่ 
/(ร้อยละ) 

30 
 

40 40 40 40 40 

3.4 สัดส่วนปริมาณ
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
เพ่ือยานพาหนะต่อ
ประชากร/(ลิตร/ 
คน)* 

327 
(ปี 2557) 

317 
 
 
 
 

307 297 287 287 
 
 
 
 

 4. การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความทันสมยั 
และมีธรรมาภิบาล 
 

4.1 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

80 
(ปี 2557) 

85 90 95 100 100 

4.2 ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของจังหวัด 

80 
(ปี 2559) 

85 90 95 100 100 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย *  คือตัวช้ีวัดที่มีการผกผันข้อมลู 
 
 
5.  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เช่ือมโยงชุมชนและ
ท้องถ่ิน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
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๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.2560-
2564) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
1.5  นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู้ การท้านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพประชาชน 
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทจุริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
 
1.6  ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังน้ี 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตอ่ ผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อ
มีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

1.7 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาช้ีถึงการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

“ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปลีย่นแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ  มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนให้มีจิตส านึก  
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี
สติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล  และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 

แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
มุ่งเน้นที่จะให้เกิดการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยมีกลยุทธ์

ในการขับเคลื่อนอย่างเป็นข้ันตอน ดังนี 
 สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อน  โดยการเช่ือมโยงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่

ด าเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสร้างแกนน าเครือข่ายขับเคลื่อนในการสานต่อองค์ความรู้ และรวม
พลังในการด าเนินกิจกรรมให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

 จัดท าหรือถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  จากกิจกรรมตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม  (Show 
Cases /Best Practices) ในสาขาต่างๆ อาทิ เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน 
ธุรกิจเล็ก กลาง ใหญ่ ทั้งที่ประสบความส้าเร็จและล้มเหลว  โดยช้ีให้เห็นถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดความพอเพียง
หรือไม่พอเพียง  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายเศรษฐกิจพอเพียงในสังคม 

 พัฒนาแนวคิดให้ชัดเจน  โดยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่มีหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง 

 สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  โดยสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่ผ่าน  กระบวนการไตร่ตรองและเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด้าเนินชีวิต  ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ร่วมกัน 

 สร้างสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังจากการประมวลความรู้ และบทเรียนต่าง  ๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเกิดความสนใจ โดยเน้นการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนแก่กลุ่มเป้าหมาย 

 ขยายผลไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในหลากหลายมิติ ให้เกิดกระแสพลังเครือข่ายที่แรง 
มากพอที่จะท าให้กระแสเศรษฐกิจพอเพียงขยายออกไปเรื่อย ๆ ในวงกว้างอย่างเป็นธรรมชาติ 
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 ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิต  โดยประชาชนในแต่ละภาค
ส่วนน้อมรับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิตเครือข่ายในการขับเคลื่อน 

 เครือข่ายหลัก ประกอบด้วย เครือข่ายด้านประชาสังคมและชุมชน และเครือข่ายธุรกิจ
เอกชน 

 เครือข่ายสนับสนุน ประกอบด้วย เครือข่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการวิจัย   
เครือข่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเครือข่ายสร้างความเข้าใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

1.8  การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักธรรมาภิบาล 
สาระส าคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 แบ่งออกเป็น 9 หมวด เฉพาะหมวดที่ 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   (มาตรา 6) ได้ก้าหนด
เป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ต้องการบรรลุผล 7 ประการ คือ 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  ส านักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติหรือ UNDP (The United Nations Development Program) ได้ทบทวนและให้ค านิยามใหม่
โดยรวมความถึงการใช้อ านาจทางการเมืองเศรษฐกิจและการบริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อจัดการกิจการของ
ประเทศชาติ  รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์   เรียกว่าหลักธรรมาภิบาลสากล  
ประกอบด้วยหลัก 9 ประการ คือ 

1. การมีส่วนร่วม (Participation) คือ ทุกคนควรมีสิทธ์ิในการตัดสินใจทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในการมีส่วนร่วม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม เพื่อแสดงความคิดเห็น  
รวมถึงการสามารถมีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์ 

2. นิติธรรม (Rule of Law) คือ กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็นธรรมและไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ  โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 

3. ความโปร่งใส (Transparency) คือ การบริหารและด าเนินงานต้องอยู่บนพื้นฐานของ 
เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร  บุคคลที่มีความสนใจ หรือมีความเกี่ยวข้อง จะต้องสามารถเข้าถึงสถาบัน
กระบวนการ และข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง  ทั้งนี้การได้รับข้อมูลข่าวสารต้องเพียงพอต่อการท าความเข้าใจ 
และการติดตามประเมินสถานการณ์ 

4. การตอบสนอง (Responsiveness) คือ องค์การและกระบวนการด าเนินงานต้องพยายาม
ดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

5. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented) คือ มีการประสานความแตกต่างใน
ผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ เพื่อหาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายและ 
กระบวนการข้ันตอนใด ๆ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้ 

6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) คือทุกคนมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะ 
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หรือรักษาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน 
7. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and Efficiency)  คือ องค์การและ

กระบวนการต้องสร้างผลสัมฤทธ์ิที่ตรงต่อความต้องการ และขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ ผู้มีอ้านาจตัดสินใจต้องมีภาระรับผิดชอบต่อ
สาธารณชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันของตน 

9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) คือผู้น าและสาธารณชนต้องมีมุมมองที่ 
เปิดกว้างและเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมือง และการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ 
รวมถึงมีจิตส านึกว่าอะไรคือความต้องการจ าเป็นต่อการพัฒนา 
 
 ๑.9  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับ ไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี่กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ 
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมลูค่าสงู  โดยรายละเอียด
ไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการ
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 
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๑.  กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech)  อาทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

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

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี สมองกล ฝังตั ว  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology)  อาทิ  
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services)  อาทิ  เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech)  ธุรกิจไลฟ์สไตล์  (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
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๒.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลป่าป้อง 
เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าป้อง โดยอาศัยกรอบ

วิสัยทัศน์ของการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่และ
วิสัยทัศน์ของอ าเภอดอยสะเก็ดเป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลป่าป้อง 
 
2.1  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ เพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าป้อง 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 
 

 "เป็นต าบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักธรรมาภิบาล" 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่ ง เสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการสังคมและการรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
4. พัฒนาระบบงบประมาณ และการคลังของเทศบาลต าบลป่าป้องให้มีประสิทธิภาพและสามารถ

พึ่งตนเองได้   
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลต าบลป่าป้อง ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี   
6. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรเทศบาลต าบลป่าป้องให้ท างานอย่างมือ

อาชีพ   
7. สนับสนุนการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข   
 

เป้าประสงค์   
1. ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งได้รับ

บริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ   
2. ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ 
3. เป็นต้นแบบในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
4. ชุมชน อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ด ารงอยู่ได้

ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน   
5. ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงรวดเร็วและเป็นธรรม มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง มีอาชีพพึ่งพา
ตนเองได ้   

6. ชุมชนสามารถป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหายาเสพติด  
7. เทศบาลต าบลป่าป้องมีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน 
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2.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าป้อง 

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ในบทที่ 4 จึง
ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและหน่วยงานรับผิดชอบเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ินที่ก าหนดข้ึน
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ  สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถ่ินซึ่งเป็นทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกองค์กร และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ในการนี้ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลต าบลป่าป้อง  ออกเป็น  7  ด้าน  ดังนี้รายละเอียดดังนี ้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
๖. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
เป้าประสงค์ 
 ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่ง ผลิตผลทางการเกษตรและการท่องเที่ยว
รวมถึงการได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
 
กลยุทธ์ 
 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่สามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน/ท้องถ่ิน   
 
แนวทางทางการพัฒนา 
 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกีย่วกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  โครงข่าย
คมนาคมและการขนส่งโดยอาศัยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการตามความต้องการในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถ่ิน  สามารถจัดท าล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นหรือความเร่งด่วน มีข้อมูล
เพียงพอที่จะสามารถลดความซ้ าซอ้นของโครงการสามารถก าหนดแนวทางในการเช่ือมโยงหรอืการใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่างท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสมและเอื้ออ านวยต่อการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมมีเหตุผลและโปร่งใส 
 
 1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เพิ่มความร่วมมือระหว่างท้องถ่ินในการ
พัฒนาแหล่งน้ าที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน  อ่างเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า  ฝายแม้ว  คู  คลอง  หนอง  บึง  พื้นที่
แก้มลิง  ระบบบาดาลและระบบชลประทาน  เพื่อการเกษตร  ระบบประปาภูเขาเพื่อการอุปโภค บริโภค ฯลฯ 
ปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  พัฒนาโครงข่ายด้านการ
คมนาคมขนส่ง  ทั้งทางบกและน้ าให้มีความปลอดภัยในการเดินทางขนส่งสินค้า  (ขยายผิวหน้าถนน  
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บ ารุงรักษาพื้นผิวถนน  ตลอดจนป้ายสัญญาณ – ไฟสัญญาณจราจร) และสามารถรองรับภัยพิบัติ เช่น การเกิด
แผ่นดินไหว  น้ าท่วม  เป็นต้น พัฒนาโครงข่ายถนนเชิงยุทธศาสตร์  ให้เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  และ
เชิงนิเวศน์ (เส้นทางท่องเที่ยว  เชิงวัฒนธรรม เส้นทางจักรยานผ่านธรรมชาติ)บ ารุงรักษาคู คลอง ทางระบาย
น้ า ระบบประปา ลดทัศนอุจาดบนท้องถนนที่เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว 
เช่น ป้ายโฆษณา 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ 
 ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและร่วม
เป็นเครือข่ายชุมชนในด้านการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดย่อมมีความพร้อมต่อ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
 
กลยุทธ์ 
 กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
แนวทางการพัฒนา 
 2.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.1.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีการ
เช่ือมโยงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ด าเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีทิศทางร่วมกันพัฒนากิจกรรม
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในสาขาต่างๆ ได้แก่  เกษตร  อุตสาหกรรมบริการ  การท่องเที่ยว ตั้งแต่ระดับบุคคล 
ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็กกลางจนถึงขนาดใหญ่ 
  2.1.2  ร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้  กระบวนการเรียนรู้และขยายผลไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการด าเนินชีวิตและด าเนินธุรกิจ 
 
 2.2  สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม  (Cluster) 
  2.2.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถ่ินต่างๆตลอดจนหน่วยงานภาครฐั 
เอกชนและสถาบันการเงินให้สามารถด าเนินการแบบบูรณาการ ในลักษณะการรวมกลุ่ม (Cluster) เพื่อร่วมกัน
พัฒนายกระดับสินค้า/บริการตามศักยภาพของพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน 
  2.2.2  เช่ือมโยงแหล่งวิจัยและพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้และน าเทคโนโลยีระบบบริหาร
จัดการและควบคุมการผลิตมาใช้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและมูลค่าของสินค้า/บริการ 
  2.2.3  พัฒนาบุคลากร อันจะส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  2.2.4  รับประกันคุณภาพสินค้า/บริการ 
  2.2.5  ส่งเสริมการตลาดร่วมกันและก่อให้เกิดการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ 
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  2.2.6  ศึกษาข้อมูล เตรียมความพร้อม  แสวงหาโอกาสและป้องกันผลกระทบจากการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
 
 2.3  ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 
  2.3.1  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในทิ้งถ่ินเพื่อเป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตร
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้แนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่  ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม บน
พื้นฐานวัฒนธรรม ของชุมชนเป็นส าคัญ 
  2.3.2  สร้างระบบภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการออมในทุกระดับชุมชนเศรษฐกิจ ลด
สิ่งจูงใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเก็งก าไร ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 
  2.3.3  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในชุมชน ตั้งแต่การผลิตจนถึงการกระจายสู่การตลาด  
ตลอดจนการสร้างความต้องการให้กับลูกค้าในการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยความรู้และเข้าใจ 
  2.3.4  ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนในท้องถ่ิน ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การ
ลดค่าใช้จ่าย การกระจายสินค้า เช่น การจัดตั้งดูแลตลาดกลางรับซื้อ -ขาย การก่อสร้างโรงสีชุมชน โรงปุ๋ย
อินทรีย์ โกดัง ห้องเย็น โรงคัดบรรจุสินค้าเกษตรของชุมชนที่ได้มาตรฐานระดับสากล ฯลฯ 
 
 2.4  เตรียมความพร้อมต่อผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี 
  2.4.1  ศึกษารวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
  2.4.2 จัดท าแผนพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสหรือป้องกันผลกระทบจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่อ
ชุมชนและวิสาหกิจในชุมชน 
 
 
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ 
 ชุมชนในพื้นที่เขตจังหวัดเชียงใหม่มีจิตส านึกและพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชนแห่งการปฏิบัติในด้านการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ 
 
กลยุทธ์ 
 ขับเคลื่อนกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ผ่าน
เครือข่ายและองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนา 
 3.1  ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  3.1.1  จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อม
โทรมลง โดยการส่งเสริมปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ า พื้นที่สาธารณะ  สร้างฝานต้นน้ าล าธาร การปลูกฝังเรื่องการ
ก าจัดขยะมูลฝอย การดูแลรักษาแม่น้ า ล าคลองไม่ให้เน่าเสีย ลดการเผาไร่นา เผาป่า 
  3.1.2  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 3.2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.2.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และระบบการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยให้ชุมชนด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  3.2.2  การก าหนดขอบเขตพื้นที่ (Zoning) อย่างเป็นรูปธรรมการก าหนดบทบัญญัติ
ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Eco Town) 
เพื่อสุขภาพของคนในพื้นที่เมือง 
  3.2.3  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  3.2.4  บูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น หมอกควันไฟป่าและอุทกภัย
ระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
  3.2.5  ปรับปรุงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่และบังคับใช้อย่าง
จริงจัง 
 
 3.3  พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม 
 สร้างองค์ความรู้จากกาศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่ดี เพื่อน ามาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติและขยายผลสู่ชุมชนและท้องถ่ินอื่น 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาคเอกชน  เช่น การพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า การแก้ไขปัญหาน้ าเสียและแม่น้ าล าคลอง 
 
 
 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์ 
 ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถ่ินสามารถอนุรักษ์  ฟื้นฟู และสืบสารศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 ก าหนดให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาเป็นวาระที่ส าคัญของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
เชียงใหม่ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตส านึกและก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  ภาษาพื้นเมือง การแต่งกายพื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
แนวทางการพัฒนา 
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 4.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4.1.1  จัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการ
สืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
  4.1.2  ปลูกจิตส านึกในระดับครอบครัวอันเป็นสถาบันรากฐานของการปลูกจิตส านึกให้เด็ก
และเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา 
  4.1.3  พัฒนาระบบข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 
  4.1.4 วางแผนพัฒนาและเช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู ้ เช่น การใช้วัดสถานศึกษา  หรือสถานที่
ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ภาษาท้องถ่ินให้เยาวชนและผู้ที่สนใจในท้องถ่ิน 
  4.1.5  อนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าในท้องถ่ิน รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา  การ
อนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรีพื้นเมือง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียน 
 
 4.2  ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4.2.1  สร้างเครือข่ายและเช่ือมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนท้องถ่ินในปัจจุบัน  
รวมทั้งส่งเสริมเพื่อให้ชุมชนและเยาวชนเห็นความส าคัญของประเพณีวัฒนธรรมล้านนา 
  4.2.2  การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและคุณธรรมจริยธรรม 
รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา 
  4.2.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะภูมิปัญญาท้องถ่ินสาขา
ต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  4.2.4  เช่ือมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมทิ้งถ่ินสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวอย่างมีทิศทางและเหมาะสม 
 
 4.3  ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
  4.3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ แห่งล้านนา  มีการ
ออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ 
  4.3.2  สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคล ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านสถาปัตยกรรม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้ให้คงเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนา และที่
เกี่ยวข้องในการบูรณะฟื้นฟูแหล่งโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
 
เป้าประสงค์ 
 ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ประสบปัญหา  ทาง
สังคม ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อย่างทั่วถึง  รวดเร็วและเป็นธรรมบน
พื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 
กลยุทธ์ 
 สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย  เช่น  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ ทักษะ การประกอบอาชีพสามารถพึ่งพา  ปกป้องตนเองและชุมชนของตนได้อย่าง
ยั่งยืน 
 



- ๙๗ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

แนวทางการพัฒนา 
5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  5.1.1  จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ  ที่เป็นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพร้อมทังเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เหมาะสมและ
เพียงพอส าหรับประชาชน กลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย 
  5.1.2  สร้างโอกาสของการเข้าถึงแหล่งศึกษาเรียนรู้ส าหรับกลุ่มที่แตกต่างในสังคมอย่าง
ทั่วถึง 
  5.1.3  ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจเพื่อการพึ่งพาภายใน
ชุมชนและการพึ่งพาตนเอง 
 
 
 
 

5.2  ส่งเสริมสุขภาวะ 
  5.2.1  พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  รักษาพยาบาล
และฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน  ขยายผลและเผยแพร่สู่ชุมชนอื่น 
  5.2.2  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง  รวมถึง  
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน  โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุ 
 

5.3  สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส 
 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถ่ิน  การก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์ผู้ที่ด้อยโอกาส  
ผู้ประสบปัญหาสังคม  ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการผลติ  เพื่อจัดสวัสดิการชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
 

5.4  ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
  5.4.1  ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน/ท้องถ่ิน  ตาม
ศักยภาพของชุมชน  เพื่อให้มีงานท า  มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ 
  5.4.2  ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนทุกภาคส่วน (ภาครัฐ/ผู้สูงอายุ/
เยาวชน/กลุ่มอื่นๆ)  เพื่อการเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ  
เพื่อสร้างจิตส านึกและความสัมพันธ์ที่ดีแก่สมาชิกเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชุมชน 
 
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน  และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
เป้าประสงค์ 
 ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัย
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถลดปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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กลยุทธ์ 
 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน  ให้มีความสามัคคีตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในชุมชนโดยชุมชน  พัฒนาบุคลากร  เทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในชุมชน 
 
 
แนวทางการพัฒนา 
 6.1  ปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยชุมชน 
  6.1.1  ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักการให้ความร่วมมือและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนรวมในชุมชนและสังคมวงกว้าง 
  6.1.2  สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนรว่มพัฒนาความเข้มแข็งและความสามัคคีของหมูบ่า้น 
  6.1.3  สร้างเครือข่ายชุมชนและอาสาสมัคร ในการเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ป้องกันภัยต่างๆ  ที่อาจเกิดในชุมชน  อันเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายของรัฐ และการประกอบอาชีพที่
ผิดกฎหมาย 
  6.1.4  รณรงค์ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน  เช่น การสวมหมวกนิรภัย  การ
รัดเข็มขัดนิรภัย 
 
 6.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัย
แก่ชุมชน 
  6.2.1  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน  เช่น  ต ารวจบานกลุ่มดับไฟป่า  โดยมี
การสนับสนุนงบประมาณและสิ่งจูงใจในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาของประชาชนในชุมชน  เพื่อดูแลความ
สงบเรียบร้อยความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.2.2  พัฒนาและปรับปรุงระบบและประสิทธิภาพงานการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ
รักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียงในด้านบุคลากร งบประมาณ  เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการและบรรเทาสาธารณภัย  ในภาพรวมร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
 
 6.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุข  เช่น  โรงเรียน  วัด  องค์กรภาคเอกชน  ผู้ประกอบการในท้องถ่ิน  ฯลฯ  เพื่อก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีด้วย นวัตกรรมบริหารท่ีเหมาะสม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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เป้าประสงค์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ  จัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 
กลยุทธ์ 
 ใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ที่เหมาะสมส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพของหน่วยงานศักยภาพของบุคลากรโดยสร้างระบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
 
แนวทางการพัฒนา 
 7.1  สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
 เสริมสร้างจิตส านึก  สร้างขวัญและก าลังใจ  และกระบวนทัศน์ในการท างานของบุคลากรท้องถ่ินใน
ทุกระดับตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถ่ินให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถ่ินและจังหวัด 
 
 7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
  7.2.1  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บริการประชาชน  โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มค่า ในการปฏิบัติภารกิจโดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน  ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนพัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็ง
และโปร่งใส  โดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคี  หรือข้อตกลงความร่วมมือ  และค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
ของผู้รับบริการเป็นหลักภายใต้การตัดสินใจที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  การรับผิดชอบต่อส่วนรวม  การ
พร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน  และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตาม
กฎหมาย 
  7.2.2  ส่งเสริมและจัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐ  การควบคุมภายในองค์กร
ภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนดและส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
 
 7.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน  กลุ่มองค์กร  หน่วยงานและผู้มีส่วนได้
เสียจากการด าเนินงานในการพัฒนาของท้องถ่ิน  และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นใน
การก าหนดบทบัญญัติ  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ  ให้เสมอภาคและมี
ความสมดุล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลป่าป้องน ามาจากนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายการพัฒนาริเริ่มของท้องถ่ิน  ดังจะเห็นได้ว่าการพัฒนาตามนโยบายของท้องถ่ิน 
จะครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระดับประเทศตามนโยบายรัฐบาล  การพัฒนาระดับจังหวัด  
การพัฒนาระดับอ าเภอ และนโยบายการพัฒนาระดับท้องถ่ิน  
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

(ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ

พัฒนา)ประเทศ) 

นโยบายของรัฐบาล 

(นโยบายเร่งด่วนและนโยบายท่ัวไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 

(นโยบายรายสาขาตามภารกจิ

หน่วยงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัแบบ

บูรณาการ 

(ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนใน

จังหวัด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอแบบ

บูรณาการ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ น าไปสู่การจัดท างบประมาณ) 
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๓.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
จากนโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลปา่ป้องและข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา (Base  Line  Data)  ซึ่งได้

ท าการวิเคราะห์และศึกษาในบทที่ผ่านมา  เพื่อที่จะทราบสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพใน
การพัฒนาเทศบาลต าบลป่าป้อง จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์ในทุกด้านการพัฒนาโดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis ซึ่งจะต้องท าการวิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของการพัฒนา ดังผลการ
วิเคราะห์ซึ่งจะได้น าเสนอเป็นรายประเด็นนโยบายรวม 7 ประเด็นตามล าดับต่อไป 
 
3.1 ผลการวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและชนบท 

จุดแข็ง 
 พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลป่าป้องมีเสน้ทางการคมนาคมที่ครอบคลุมพื้นที่ มีถนนที่สามารถติดต่อกันได้
ทั่ว ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและสามารถขยายเพื่อให้บริการแก่ราษฎรที่จะเพิ่มข้ึนได้ในอนาคตอย่าง
เพียงพอ  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแม่น้ าดอกแดงและมีน้ าจากชลประทาน
เข่ือนแม่กวงไหลผ่านในเขตเทศบาลท าให้มีน้ าส าหรับการ ท าการเกษตร 

จุดอ่อน 
  บางส่วนในพื้นที่ขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ระบบระบายน้ า โทรศัพท์สาธารณะ   
ถนนสายรองเป็นถนนคอนกรีตที่มีความกว้างของผิวจราจรระหว่าง 3-4  เมตร ริมสองฟากถนนเกือบทั้งหมด
ไม่มีทางเท้า  ผิวจราจรกว้างติดเขตรั้วของบ้านเรือนราษฎร และไม่มีพื้นที่ส าหรับขยายถนนโดยไม่ต้องเวนคืน
หรือซื้อที่ดินจากราษฎร อีกทั้งถนนสายย่อยส่วนมากเป็นถนนปลายตัน ถนนบางสายไม่มีพื้นที่เพียงพอจะให้
รถยนต์สวนกัน และถนนเหล่าน้ีจะไปสิ้นสุดที่ประตูบ้านหรือพื้นที่เกษตรกรรม อีกทั้งริมสองฟากถนนส่วนใหญ่
ไม่มีระบบระบายน้ า ซึ่งน้ าทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและกิจกรรมต่างๆ จะไหลลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมข้างเคียงซึ่ง
อยู่ในระดับต่ ากว่าพื้นที่อาศัย และน้ าจะไหลลงสู่ที่ลุ่มและแหล่งน้ าใกล้เคียง  ท าให้ช่วงฤดูฝนบางพื้นที่มีปัญหา
น้ าท่วมขัง  ไม่มีพื้นที่โล่งส าหรับประกอบกิจกรรมนันทนาการและจัดงานในโอกาสต่างๆ ในบางหมู่บ้าน บาง
เวลาน้ าประปาไม่สะอาด มีสีขุ่น มีสนิมเหล็ก สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการบางประเภทไม่ได้รับการดูแล
รักษา อย่างเหมาะสม เช่น ถนนบางสาย  ขาดแคลนพื้นที่สาธารณะที่จะน ามาใช้เป็นที่ตั้งสิ่งสาธารณูปโภ ค 
สาธารณูปการ ขาดแคลนบุคลากรผู้เช่ียวชาญบางสาขาและขาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

โอกาส 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ  2555 
ยังคงให้ความส าคัญกับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหาเรื่อ งน้ า อีกทั้งรัฐบาลกลางยังให้การ
สนับสนุนงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง     

อุปสรรค 
 การขยายเขตไฟฟ้าอยู่ในอ านาจหน้าที่ของไฟฟ้าท าให้ต้องเสียงบประมาณจ านวนมากในการอุดหนุน
แต่ละครั้งที่มีการขอขยายเขตไฟฟ้า อีกทั้งพื้นที่ทางการเกษตรที่ต้องการไฟฟ้าเป็น เขตคาบเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบของท้องถ่ินอื่น ท าให้มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ 
 ขาดการป้องกันอย่างถาวรในการกัดเซาะการพังทลายของดินท าให้เกิดอุทกภัยได้ง่ายและกระทบต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน ก่อให้เกิดการช ารุดเสียหาย 
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 แม้นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะให้การสนับสนุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานแต่
หลักเกณฑ์ของการพิจารณางบประมาณนั้นไม่เอื้อต่อทางท้องถ่ินเช่นต้องเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับ
ท้องถ่ินอื่น โดยเฉพาะหากเป็นถนน ต้องมีหน้าผิวจราจรกว้าง 6 เมตรเป็นอย่างต่ า เป็นต้น 

3.2  การวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

จุดแข็ง 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลปา่ป้องได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้ก าหนดไว้ในนโยบาย
อย่างชัดเจน  ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เยาวชน  ผู้พิการ  หรือผู้ด้อยโอกาส  
นอกจากนั้นเทศบาลต าบลป่าป้อง  ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชา
ชน ไม่ว่าจะเป็นงานสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี  ประชาชนมีความสมานฉันท์ไม่มีความแตกแยกในการนับถือศาสนาและมีความสามารถใน
วิชาชีพจนสามารถรวมเป็นกลุ่มอาชีพ  
 เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร มีป้อมตรวจอยู่ในพื้นที่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ต ารวจประจ าการอยู่ตลอด  24  ช่ัวโมง  อีกทั้งยังมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจ านวน 50 คนพร้อม
ปฏิบัติหน้าที่ และแต่ละหมู่บ้านยังมีสมาชิกต ารวจบ้านเฝ้าระวังดูแลเบื้องต้น  
 มีหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีความพร้อมทั้งในเรื่องของก าลังคน (อปพร.50 คน) และ
อุปกรณ์ กู้ชีพ กู้ภัย พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที   

 

 

จุดอ่อน 
  ไม่มีแหล่งงานส าหรับคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะผู้ที่มีการศึกษา  ท าให้ต้องออกไปท างานนอกพื้นที่ อีกทั้ง
จ านวนผู้สูงอายุมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนท าให้งบประมาณในการช่วยเหลือมีไม่เพียงพอต่อความต้องการและ
ประชาชนบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 

โอกาส 
 การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ และการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ
ของท้องถ่ินเอง และท าให้สามารถดูแลบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมาย  อีกทั้งรัฐบาล
ผลักดันนโยบายด้านคุณภาพชีวิตหลายประการท าให้มีประชาชนได้รับประโยชน์ 

อุปสรรค 
  อาชีพหลักเรื่องการเกษตร ซึ่ง มีอ านาจการต่อรองต่ า อีกทั้งราคายังไม่แน่นอน   ในอนาคตมีแนวโน้ม
ว่าประชากรจ านวนมากจะเป็นผู้สูงอายุ  ซึ่งนอกจากจะท าให้ผลผลิตลดลงแล้ว ยังเพิ่มภาระแก่ครอบครัวและ
ท้องถ่ินในการดูแล 
 ความไม่แน่นอน ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศท าให้ง่ายต่อการเกิดภัยต่างๆต่อประชาชนได้ง่าย 
และผันผวนทางเศรษฐกิจโลกส่งผลค่าครองชีพสูงข้ึน และกฎ ระเบียบ ไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
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 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ค่าครองชีพสูงข้ึน รายได้ลดลง ประกอบกับสภาวะการเมืองประเทศ
ไทยไม่ปกติ การกระจายของสื่ออย่างรวดเร็ว ท าให้เหตุการณ์เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน
เป็นอย่างมาก  ก่อให้เกิดความตึงเครียด สุขภาพกายและจิตย่ าแย่  
 
3.3 การวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

จุดแข็ง 
มี รพ.สต.อยู่ในเขตพื้นที่และในส่วนของเทศบาลต าบลป่าป้องมีเจ้าพนักงานงานสาธารณสุขรับผิดชอบ

ด้านน้ีโดยตรง อีกทั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลดอยสะเก็ดท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงและรับบริการด้านสาธารณสุข 
 มีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังโรคระบาดและโรคติดต่อในพื้นที่ อีก
ทั้งยังมีการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ   

จุดอ่อน 
 ขาดการรณรงค์และเฝ้าระวังเรือ่งยาเสพติด  สิ่งเสพติด อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องท าให้ปัญหายาเสพตดิ
เริ่มกลับกลับมาในชุมชนอีก 
 ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญกับสุขภาพโดยเฉพาะการเลอืกรบัประทานอาหารที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานอีกทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพยังมีน้อยมาก  

โอกาส 
ปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับการรักษ์สุขภาพกายและสุขภาพใจ อีกทั้งสื่อแขนงต่าง ๆ มีการ

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอท าให้ประชาชนรับรู้ได้หลายทางจึงท าให้ประชาชนเริ่มตื่นตัวอีกทั้ง
นโยบายรัฐส่งเสริมด้านสุขภาพและการรณรงค์เกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ 

 อุปสรรค 
อิทธิพลสื่อมวลชนมีการเสนอข่าวโดยเสรีท าให้รู้จักสารเสพติด วิธีใช้เพิ่มมากข้ึนและการก่อ

อาชญากรรมท าได้หลายรูปแบบ  มีวิธีพลิกแพลง ใช้เทคนิคที่สูงข้ึน อีกทั้งสื่อยังเสนอทางเลือกในการบริโภค
แบบประเทศตะวันตก  ท าให้เยาวชนมีค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือยในการเลือกบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์    

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพมีแนวโน้มแย่ลง 
เนื่องจากวิถีชีวิตในการด ารงชีพของประชาชนที่เปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจท าให้มีโรคที่เกิดจากพฤติกรรม 
เช่น เบาหวาน ความดันมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน อีกทั้งโรคใหม่ๆได้เกิดข้ึนและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้
การพัฒนาทางด้านสาธารณะสุขต้องเพิ่มขีดความสามารถมากขึ้นถึงจะตามทัน 

3.4 การวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

จุดแข็ง 
 ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมการศึกษา ในเขตเทศบาลต าบลป่าป้องจ านวนสถานศึกษา

ระดับข้ันพื้นฐาน (โรงเรียนระดับประถมและมัธยม)อีกทั้งมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ส าหรับการ
รองรับประชาชนทั้งปัจจุบันและในอนาคต   
 ประชาชนเห็นความส าคัญของการศึกษาและเทศบาลต าบลป่าป้องให้การสนับสนุนงบประมาณแก่
สถานศึกษาทุกระดับในเขตพื้นที่โดยเฉพาะระดับปฐมวัย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ความส าคัญกับงานประเพณี
อย่างต่อเนื่องทุกปี มีการร่วมอนุรักษ์โดยเฉพาะการแต่งกายพื้นเมือง และสถานศึกษาให้ความส าคัญรวมถึงการ
ปลูกฝังนักเรียนใน การเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
 โรงเรียน  วัด และสถานที่ราชการต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการ
บางประเภท นอกเวลาเรียน นอกเวลาราชการ ซึ่งท าให้ไม่รบกวนบทบาทหน้าที่หลักของพื้นที่ อันเป็นการเพิ่ม
ความผูกพันระหว่างประชาชนและเจ้าของสถานที่ และเกิดความสะดวกส าหรับประชาชนจะได้เข้ามาใช้บริการ
บ่อยครั้ง 

จุดอ่อน 
เทศบาลต าบลป่าป้องมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนด้านการศึกษาและประกอบกับ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่มีเพียงแห่งเดียว ท าให้เยาวชนที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงกว่าช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเดินทางไปใช้บริการในตัวเมือง หรือในจังหวัดอื่นๆ  ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ใน
ท้องถ่ินต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน 

 
โอกาส  

 มีการถ่ายโอนงบประมาณด้านโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ  ลงมาสู่ท้องถ่ินท าให้ท้อ งถ่ินได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในด้านการศึกษา 
 การตื่นตัวของสังคมไทยในการร่วมรักษา  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  อีกทั้งทุกหน่วยงานเริ่มให้
ความส าคัญและพยายามร่วมกันปลุกจิตส านึกให้ร่วมกันสืบทอด 

อุปสรรค 
 ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังขาดความชัดเจนท าให้กระทบต่อแผนการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลป่าป้อง 
 กระแสวัตถุนิยม  อิทธิพลของสื่อท าให้รับวัฒนธรรมภายนอกได้ง่ายอีกทั้งกระแสสังคมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ไม่ยั่งยืน  ถาวร  มักจะให้ความส าคัญในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
 นโยบายการควบคุมอัตราก าลังคนภาครัฐมีผลกระทบต่อการสรรหาบุคลาการด้านการศึกษา 
 
3.๕ การวิเคราะห์ประเด็นหลักการพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารตามหลักธรรมภิบาล 

จุดแข็ง 

 มีการจัดบริหารจัดการท้องถ่ินแบบประชาชนมีส่วนร่วม  ประชาชนก็มีความตื่นตัวทางการเมือง
ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันความร่วมมือทางการเมืองของประชาชนส่งผลให้เกิดความไว้วางใจกันร ะหว่าง
ประชาชนกับเทศบาล  นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าป้อง  
เป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน  และมีความสัมพันธ์และประสานงานกันอย่างดี  จึงส่งผล
ให้การเมืองภายในเทศบาลต าบลป่าป้องมีความเข้มแข็งในด้านการบริหารผู้บรหิารได้เน้นการท างานแบบมีสว่น
ร่วมโดยยึดหลักคิดการท างานเชิงยุทธศาสตร์ที่เน้นผลงานเป็นหลัก  การก าหนดแผนงาน  โครงการ  และ
เป้าหมายการท างาน  เป็นการก าหนดร่วมกันของทุกฝ่าย  ทั้งฝ่ายบริหาร  สภาฯ  ข้าราชการ และประชาชน  
นอกจากนั้น  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการพัฒนาและปรบัปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัยและมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานอีกทั้งมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรที่
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

ชัดเจนองค์กรมีการท างานเป็นระบบ อีกทั้งเทศบาลต าบลป่าป้องยังมีความหลากหลายของช่องทางในการให้
ข่าวสารแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น เสียงตามสาย วิทยุชุมชน  เว็บไซต์ เว็บบอร์ด  

จุดอ่อน 
 ในด้านการเมืองท้องถ่ิน ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองท้องถ่ินสูง 
แต่เยาวชนยังขาดความเข้าใจในประเด็นของการปกครองระบบประชาธิปไตย มีความเข้าใจในการเมืองการ
ปกครองน้อยและการร่วมแสดงความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีน้อยมาก 
 ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในเรื่องของการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพา
ตนเองน้อยลง แต่กลับมาเรียกร้องจากเทศบาลแทน 

โอกาส 
 กฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ให้อ านาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  นอกจากนั้น
กระแสความคิดเรื่องการท างานแบบมีสว่นร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่
ได้รับความนิยมไปทั่วโลก  ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
และมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการด าเนินกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ระบบการติดต่อสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว ท าให้การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 

อุปสรรค 
 การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอน  ท าให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไม่สามารถวางแผนด าเนินงานระยะยาว  นอกจากนั้น  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  กับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ยังเป็นลักษณะของการควบคุม  ท้องถ่ิน
ไม่ได้มีอิสระในการด าเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ยังมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ าของอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน  โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินยังมีหลายฉบับที่ต้องแก้ไข  เพราะการยกเว้นระเบียบราชการเป็นอ านาจจากกรม  หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด  จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น  แต่ไม่ใช่
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ 
 การปฏิรูปราชการยังมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาและมีผลกระทบต่อองค์การ ท าให้
ประชาชนขาดความเช่ือมั่นในทิศทางการพัฒนาท้องถ่ิน   
 ส่วนราชการอื่นๆ โดยเฉพาะส่วนราชการนอกพื้นที่จัดท าโครงการ/แผนงานขอรับการอุดหนุน
งบประมาณจากเทศบาลในแต่ละปีจ านวนมาก  ส่งผลกระทบให้ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลเพิ่มมากข้ึนท าให้
งบประมาณที่จะน าไปพัฒนาในด้านอื่นลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

3.6 การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในเขตของเทศบาลยังอยู่ในสภาพที่ดี เพราะได้รับการอนุรักษ์  
ปกป้อง รวมถึงยกระดับให้ดี ข้ึน  ผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าป้อง  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้แก่ประชาชน เยาวชน  
อีกทั้งสถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลป่าป้องให้ความส าคัญและปลูกฝังวิธีการคัดแยกขยะให้แก่นักเรียน 
 มีโรงงานก าจัดขยะขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดในพื้นที่ต าบลป่าป้อง 

จุดอ่อน 
  เทศบาลต าบลป่าป้อง ยังมีปัญหาด้านการก าจัดขยะซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะเนื่องจากใช้วิธีขุดหลุมเพื่อทิ้ง
ขยะและเผาขยะ อีกประการหนึ่งชาวนายังมีการเผาฟางข้าวหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วท าให้เกิดหมอกควัน 
เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ อีกทั้งในฤดูฝนน้ าฝนยังได้ลงไปขังอยู่ในหลุมท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย และเทศบาล
ต าบลป่าป้องยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย  อีกทั้งยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้  ความสามารถในเรื่องนี้โดยตรง 
 การด าเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถประเมินผลงานของกลุ่มเป้าหมาย และการด าเนินงานขาดความ
ต่อเนื่อง  นอกจากนั้นการด าเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง เช่นการ
จัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พื้นที่มาก การใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการ่อ
สร้างและการปฏิบัติการสูง และที่ส าคัญประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินง านด้านสิ่งแวดล้อม
เท่าที่ควร เช่น การคัดแยกขยะของครัวเรือน 

โอกาส 
 ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็น
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถ่ิน อ าเภอ จังหวัด  ประเทศและระดับโลก  มี
หน่วยด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ด าเนินการสร้างจิตส านึกของ
ประชาชน ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าอีก มีการตั้งเครือข่าย
คนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

อุปสรรค 
 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถ
ควบคุมขยะและมลพิษในหลายๆพื้นที่  อีกทั้งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่นบ่อฝังกลบ เตาเผาขยะ ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย จะต้องระวังมิให้กระทบต่อชุมชน  ยิ่งส่งผลให้ประชาชน ผู้ประกอบการโดยภาพรวมของประเทศ
ขาดจิตส านึกในการควบคุมหรือคัดแยกขยะ 
 
3.7 การวิเคราะห์ประเด็นหลักการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน  

พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

จุดแข็ง 
พื้นที่มีศักยภาพพอที่จะสนับสนุนให้เปน็ที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ ศูนย์แสดงและขายผลิตภัณฑ์  เพราะ

ในพื้นที่มีทางคมนาคมสายหลัก คือ ถนนสายวัฒนธรรมเหมาะแก่การจ าหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญหาท้องถ่ิน 

จุดอ่อน 

 ประชาชนขาดส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท้องถ่ินตนเองอย่างจริงจังและตั้งใจ  เกิดความเคยชินในการ
รับการบริการจากรัฐมากกว่าที่จะพึ่งพาตนเอง อีกทั้งประชาชนยังขาดความรู้  กระบวนการ คิด  และความ



- ๑๐๗ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

กระตือรือร้นในการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสนอ  ปัญหา   กิจกรรม โครงการ แผนงาน การพัฒนา
ท้องถ่ินตนเอง 

โอกาส 
รัฐบาลให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ชุมชนพึ่งตนเอง  โดยเฉพาะมีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนชุมชนอีกทั้ง ยังมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออย่างต่อเนื่องท าให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้และท าความเข้าใจ
เบื้องต้นได้หลายทาง 

พื้นที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีศักยภาพพอจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  เช่นบ้านดอกแดง ต าบลสง่า
บ้านเป็นต้น ซึ่งหากพื้นที่เหล่าน้ีได้รับการพัฒนาจะท าให้เกิดผลดีเชิงเศรษฐกิจแก่พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลป่า
ป้อง เพราะนักท่องเที่ยวจะแวะเข้ามาใช้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ร้านขายอาหารเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก 

มีการน าระบบสื่อสารสนเทศ (e- Plan)  ระบบบัญชี e-LAAS  เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่นการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ตามโครงการร่วมมือทางเทศบาลต าบลป่าปอ้ง และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินท าให้การวางแผน การใช้จ่าย การติดตามประเมินผลมีความรวดเร็ว และการท างานเป็น
ระบบมากขึ้น 

อุปสรรค 
งบประมาณที่สนับสนุนแผนงานภาคประชาชนยังมีน้อยและยังไม่มีหน่วยงานใดที่คอยประสาน 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และด าเนินการในการปฏิบัติเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง  
ผลจากสภาวะเศรษฐกจิตกต่ าและความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองยิง่ท าใหเ้กิดการชะลอตัวในการ

ลงทุน 
 


