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ส่วนท่ี  2   
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
วิสัยทัศน์  ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
การด ารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วม กันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหารความส ามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความ
มั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1) ความม่ันคง   
1.1) การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ 

ภายนอกในทุกระดับท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมืนคงในทุก
มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2) ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ 
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน    
มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4) ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่งคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่ 
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ า 
2) ความม่ังคั่ง 

2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม 
ประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมกันมากขึ้น 

2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและ 
ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดส าคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
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2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง 
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3) ความย่ังยืน 
3.1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ 
ประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3) มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค 
ส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 3.4) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)    
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ 5 ปี ที่

จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โดยมีหลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้   

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 
4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” 
5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต

จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่ อยอดไปสู่

ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว” 
7. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 25 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

1.3  แผนพัฒนาภาคเหนือ/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยง
อุตสาหกรรมแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน   
 

   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 

 “ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนและการเกษตรสู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อเชื่อมโยง
เศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานของโลก” 
 

          ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและ

เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าขายชายแดนและการค้า

ต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย  เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน   
 
 แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดล าปาง    
“ล าปางเมืองน่าอยู่  นครแห่งความสุข” 
   นิยาม : จังหวัดล าปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของ

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การบรการ และการเกษตรและเป็น
นครแห่งความสุขด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการ
ทางสังคมถ้วนหน้าการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยมีทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสม บูรณ์ และสภาพแวดล้อมที่ดีโดยยึดแนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยมีเปูาหมายระยะแรกของการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาภายใต้แนวคิด ”ชุมชนวิ ๔พอเพียง 
เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
 

พันธกิจ 
1. สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน

จังหวัดให้สามารถเพ่ือมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 

และวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามาร ถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ตลาดโลก 

3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาด
ย่อมและวิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตและภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษ ตรแล ะเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้าง
มูลคา่เพ่ิมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ 

5. ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและ
การบริหารจัดการในการพัฒนาพื้นท่ีของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรัก
วัฒนธรรมท้องถิ่นและถิ่นก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของคนใน
จังหวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการ
เฝูาระวังและปูองกันภัยในชุมชน 

8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการด าเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้
โปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 27 
 

เป้าประสงค์รวม   
1. เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน  

และการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพ้ืนที่และแก้ไขปัญหา
ความยากจนด้วยการเสริมสร้างอาชีพสนองต่อความต้องการของตลาด 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในด้านการพัฒนา 
สังคมและสวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึง 

3. เพ่ือเสริมสร้างจังหวัดล าปางให้เป็นสังคมท่ีมั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้ 
กลไกการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการด ารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชน 
และคุณภาพท่ีดีของสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอเมืองปาน 
 

    วิสัยทัศน์อ าเภอเมืองปาน 
 “  เมืองปาน สถานแห่งความสุขทั้งผู้อยู่และผู้เยือน ” 
 

 พันธกิจ (MISSION) 
1. การบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน 
3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพย์สินโดยคงความเป็นธรรมชาติ 
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้อย่างคุ้มค่าลดภาวะโลกร้อน 
5.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมแห่งความผาสุก และความสงบเรียบร้อย 

   6. การพัฒนาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มของชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
   7. การบริหารจัดการศึกษา สร้างภูมิปัญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานสากล   
   8. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมล้านนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน  
 

เป้าประสงค์รวม 
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
2. ท าให้อ าเภอเมืองปาน เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มี  
    คุณภาพมาตรฐาน  
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3. ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขตามวิถีล้านนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
               พอเพียง 

4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เพ่ือสร้างความสมดุลระบบนิเวศ   
    และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเกษตร และการท่องเที่ยว  
    ของอ าเภอเมืองปาน    

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์อ าเภอเมืองปาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างความมั่นคง และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมมภิบาล 

 
1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
 

       วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปางเป็นองค์กรแห่งความสุข” 
 

องค์กรแห่งความสุข หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบุคลากรมีความรู้  
ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้หลักกฎหมายหลัก
ธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการบู รณาการ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน  การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานที่ควบคู่ไป
กับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะอย่างทั่วถึง ภายใต้ความเป็นกลาง ความเสมอภาค เป็นธรรม และเป็นสังคมแห่งความสุข 

 

พันธกิจ 
1. สร้างสังคมขององค์กรปกครองให้เป็นสังคมแห่งความสุข โดยประชาชนได้รับบริหาร

สาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการ

ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในช่วงวัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม /ภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอ านาจ /หน้าที่ หลักกฎหมาย
ความรู้ความคิดสร้างสรร ค์ การบูรณาการ  หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ
ให้บริการสาธารณะที่ประชาชนมีความพึงพอใจ 
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เป้าประสงค์รวม 
 

 ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน
การเปลี่ยนแปลง  ได้รับการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม /ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธร รมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรัก ความสามัคคี และอยู่ในสังคมอย่ างมี
ความสุข 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

2.1 วิสัยทัศน์  
 

“ แหล่งน ้ำสมบูรณ์ ต้ำบลน่ำอยู่ สู่วิถีชุมชนพอเพียง ” 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยกระบวนการ
ประชาคมให้มีการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ”  โดย
ยึดหลักประสานความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนและ กลุ่มองค์กร ต่าง ๆ   คือ  กลุ่ม /องค์กร  ประชาชน  
กรรมการหมู่บ้าน  สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล   ประชาคมอย่างมีส่วนร่วม  โดยกระ ตุ้นและ
ระดมความคิดจากประชาชน  เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการจัดท าวิ สัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  คือ  นิติธรรม  คุณธรรม  โปร่งใส  มีส่วนร่วม รับผิดชอบ 
และความคุ้มค่า  นอกจากนั้นยังบริหารงานภายใต้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และมีการ เปิดเผย
ข้อมูลการด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบและรับข้อมูลได้ตลอดเวลา   

 
 

2.2  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
  1.  จัดให้มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  2.  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะอื่นๆ  
 3.  ส่งเสริมด้านอาชีพของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
 4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 5.  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 
      ยื่นยืน 
 6.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 7.  พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนพอเพียง 
 8.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  สวัสดิการ 
     สังคม  และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 9.  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 10.  พัฒนาการเมือง และการบริหาร  
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2.3 ยุทธศาสตร์ 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาสังคม 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

2.4 เป้าประสงค์ 
  1) ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 
  2) ต าบลทุ่งกว๋าวมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ 
  3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวมีการบริหารและการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ 

    และเป็นธรรม 
2.5 ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน ที่ได้มาตรฐาน 
2) ร้อยละสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3) ร้อยละพ้ืนทีมี่ไฟฟูาสาธารณะครอบคลุม 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีจิตส านึกและมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากร  

                         ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
6) ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสที่ 

                         ได้รับการพัฒนา 
7) ร้อยละของจ านวนประชาชนต าบลทุ่งกว๋าวที่ได้รับการศึกษา 
8) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

                         และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9) ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี 
10) จ านวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
11) ร้อยละของการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12) ร้อยละของครัวเรือนยากจน 
13) ร้อยละของสินค้าท้องถิ่นได้กระจายภายในท้องถิ่น 
14) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม 
15) ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
16) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
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2.6 ค่าเป้าหมาย 
1) ร้อยละระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
2) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
3) ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ  
5) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  
6) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้  

                         และได้มาตรฐาน          

2.7   กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบด้วยกลยุทธ์ 

๑.๑) ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน 
๑.๒) ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร 
๑.๓) ด้านการไฟฟูาสาธารณะ 
๑.๔) ด้านการผังเมือง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยกลยุทธ ์
     2.1) ด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

                      สิ่งแวดล้อม 
     2.2) ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝูาระวัง และการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

                      สิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วยกลยุทธ์  
     3.1) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
     3.2) ด้านการศึกษา 

               3.3) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     3.4) ด้านการปูองกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
     3.5) ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
     3.6) ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยกลยุทธ์  
     4.1) ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
     4.2) ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
     4.3) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร  ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
    5.1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
    5.2) ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
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2.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
       1) ประชาชนได้รับการบริการ การพัฒนาและตอบสนองปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ 

                      อย่างทันท่วงที ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
        2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าว 

       3) ประชาชนมีคุณภาพกายใจที่ดี มีการพัฒนาและส่งเสริมให้ทุกชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  
        4) ประชาชนในท้องถิ่นอนุรักษว์ัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

       5) พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       6) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมรับการ 

                      เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์  
       7) ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนทางสังคมของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       8) เพ่ิมศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะแก่ประชาชน                
            ได้ครอบคลุมและท่ัวถึง รวมถึงการน าหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 
 
2.9 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนา และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ในชาติ การพัฒนาใน

ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น  อ าเภอ จังหวัด  ภูมิภาค ประเทศต้องเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันแบบองค์รวมทุกภาค
ส่วน แต่อย่างไรก็ดีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาและ
งบประมาณ โดยค านึงถึงบริบทและทิศทางการพัฒนาของคนทั้งชาติเป็นส าคัญด้วย     

 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีความเชื่อมโยงกันทั้งใน
ระดับอ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ  ซ่ึงต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในสองระดับคือ ระดับที่ 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน  1  ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ล าปาง  นโยบายระดับจังหวัดและอ าเภอ นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นและอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ระดับท่ี 2 ข้อมูล
จากล่างขึ้นบน (bottom up)  โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในกา รประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล  ความเห็นจากคณะกรร มการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เป็นต้น    
 

ความเชื่อมโยงในภาพรวมในระดับชาติ  ภูมิภาค  จังหวัดและท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคมแห่ง
ความสุข  เกิดความม่ันคง ยั่งยืน สมดุล ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 33 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ด าเนิน การประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายน อกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   รวมทั้ งการ
วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่ อน อันเป็นสภาวะภายในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค  SWOT analysis ในการวิเคราะห์  ดังนี้ 
 

1) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (S:Strenght) / โอกาส (O:Opportunity) จุดอ่อน (W:Weakness) / อุปสรรค (T:Threat) 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในด้านภารกิจ  ด้านโครง 1. บุคลากรสายงานผู้ปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
สร้างพ้ืนฐาน โดยได้จัดสรรงบประมาณให้มากเป็น 2. โครงสร้างพื้นฐานยังบริการประชาชนได้ไม่ทั่วถึง 
อันดับแรก 3. ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ  
ปฏิบัติงาน  
3. ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการ  
ช่วยดูแลติดตามตรวจสอบ  
  
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อบจ.ล าปาง กรม
ชลประทาน สนง.ทรัพยากรบาดาล  และ กรมส่งเสริม
กรปกครองท้องถิ่นเป็นต้น 
 

1. ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลง 
2. สถานการทางการเมือง  เศรษฐกิจ ทางภาครัฐท า
ให้งบประมาณอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลง 
3. การบริหารงานของท้องถิ่นมีความเสี่ยงเนื่องจาก
การตีความของตัวบทกฎหมายของท้องถิ่นและ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินบางครั้งมักจะสวนทางกัน 

 
2) การวิเคราะห์ (Swot ) ด้านสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (S:Strenght) / โอกาส (O:Opportunity) จุดอ่อน (W:Weakness) / อุปสรรค (T:Threat) 

1. สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีทรัพยากรที่อุดม
สมบูรณ์ 

1. ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะท่ีมีมาตรฐาน 
2. พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นปุาไม้ แหล่งน้ า แต่มีปัญหาขาด
แคลนน้ าในฤดูแล้ง 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน้นการท่องเที่ยว
เป็นโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มขาดแคลน
ด้วยภัยธรรมชาต ิ
2.ปัญหาหมอกควันไฟ และการลักลอบเผาในที่
สาธารณะ 

 
3) การวิเคราะห์ Swot  ด้านสังคม 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

1. เป็นชุมชนที่เป็นแบบชนบทดั่งเดิมมีความเป็น
เครือญาติและมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
2. มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ล้านนาที่งดงาม 
3. เป็นพื้นที่ท่ีไม่เสี่ยงต่อสาธาณภัย เช่นโคลนถล่ม 
น้ าท่วมขังในเวลานาน 
4. มีเจ้าหน้าที่ภายใน อบต.ทุ่งกว๋าวมีความรู้ด้าน
สาธารณสุข 
5. มีกลุ่มของผู้มีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนใน
ต าบล เช่นกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต  กลุ่ม
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
กลุ่มอาสาสมัครดูแลและช่วยเหลือคนพิการ  กลุ่ม
องค์กรชุมชนต าบลทุ่งกว๋าว กลุ่ม อสม.ทีม่ีการ
ท างานอย่างจริงจัง 
 

1. ขาดการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่เด็กเยาวชนรุ่นหลัง ๆ 
2. การย้ายถิ่นของวัยแรงงานท าให้ในชุมชนมีวัยพึ่งพิงเป็น
จ านวนมาก 
3. บางพ้ืนทีเ่สี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว 
เช่น การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
4. ประชาชนขาดความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
5. ประชาชนบางคนยากจน ยากไร้และด้อยโอกาสมาก 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. มีหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่ เช่น 
รพ.สต. และ อสม.  
2. มีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาท่ี
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีและท่ีใกล้เคียงให้การสนับสนุนการ
พัฒนาท้องถิ่น 
3. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการช่วยเหลือ
ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
เช่น  สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
พัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองปาน ฯลฯ  
4. นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5. ผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชนให้ความสนใจและ
ให้ความร่วมมือในเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ อปท. 
 

1. สถานการณ์โรคระบาด   เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดสาย
พันธุ์ใหม่ 
2. ระเบียบ กฎหมายเก่ียวกับงานสวัสดิการบางฉบับมีการ
เปลี่ยนแปลงท าให้องค์กรเกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน
เพ่ิมข้ึน 
3. ประชาชนบางคนไม่ให้ความร่วมมือ และความเข้มแข็ง
ของชุมชนมีน้อย ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ 

 

4) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านเศรษฐกิจ 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์ 
2. มีพ้ืนที่การเกษตรค่อนข้างมาก 
3. กลุ่มอาชีพเกิดข้ึนในชุมชน เช่น กลุ่มคนพิการ
ผลิตดอกไม้  ท าปุ๋ยจากไส้เดือนดิน 
4. ต าบลบ้านทุ่งกว๋าวมีตลาดภายในส าหรับกลุ่ม
อาชีพบางกลุ่ม เช่น กลุ่มคนพิการต าบลทุ่งกว๋าว 
5. มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในพื้นที่ ได้แก่ ถ้ า  
อ่างเก็บน้ า  โครงการพระราชด าริฯ 

1. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
2. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
3. การเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่
ครบวงจร 
4. กลุ่มอาชีพขาดทักษะและฝีมือ 
5. วัยแรงงานออกไปท างานนอกพ้ืนที่ 
6. ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนยัง
ไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร 
ขาดการส่งเสริมด้านการตลาดและพ้ืนที่ทาง
เศรษฐกิจมีน้อย 
7. แหล่งท่องเที่ยวยังขาดการพัฒนาและดูแลเอา
ใจใส่อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านอาชีพ เช่น 
สนง.การเกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์ สนง.พัฒนาชุมชน
อ าเภอ เป็นต้น 
2. รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและเศรษฐกิจชุมชน/ครัวเรือน 
3. ในพ้ืนที่มีโครงการพระราชด าริ บ้านทุ่งจี้ อยู่ใน
พ้ืนที่ส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีบางส่วนได้รับ
ประโยชน์โดยเข้ารับการฝึกอาชีพ ส่งเสริมรายได้
ให้กับครอบครัว 
4. มีสถานีวิทยุชุมชนในพื้นท่ี 
 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
2. ปัญหาเรื่องโรคระบาดในพืช 
3. สถานการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่
ทวีความรุนแรงขึ้น 
4. การเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม            
ภาคบริการ  ภาคการเกษตร 
5. กระแสโลกาภิวัฒน์ 
 

 
5) การวิเคราะห์ Swot  ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

1. มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ  
การจัดเก็บรายได้  และยังได้รับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลอีกจ านวนหนึ่ง 
2. มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานที่ไม่
ซับซ้อนท าให้การบริหารงานง่ายและรวดเร็ว 
3. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวมี
ความรู้ ความสามารถตรงตามสายงานที่ปฏิบัติ
และให้บริการที่รวดเร็ว 
4. อาคาร สถานที่และพ้ืนที่ในการบริการมี
กว้างขวาง 
 

1. บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2. การประสานงานระหว่างส่วนราชการทั้งใน
พ้ืนที่  ต าบล  อ าเภอและจังหวัด ยังขาด
ประสิทธิภาพ 
3. เครื่องมือเครื่องใช้  อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
4. ประชาชนยังขาดความสนใจ และการมีส่วน
ร่วมต่อการบริหารงานและกิจการของ อบต. 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 
1. มีสถาบันทางการศึกษาท่ีให้บริการด้านวิชาแก่
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการฟรี เช่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

1. มีภารกิจที่พร้อมที่จะถ่ายโอนหลายๆอย่างที่จะ
ถ่ายโอนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปริมาณมากแต่ภารกิจนั้นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่มีงบประมาณและทรัพยากรบุคคลใน
การด าเนินการ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

  สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมและเศรษฐกิจทั้ง
ระดับชาติ ย่อมมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่
มีส่วนและอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
กระแสโลกาภิวัตน์ที่เห็นได้ชัดเจนและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีการเกิดกระบวนการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  การไฟฟูาที่ 
ตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีแ ละจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน  ประชาชนมักคุ้นเคยและต้องได้รับการ
ตอบสนอง  จึงท าให้การพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้เกิด 
กระบวนการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมาย เช่น ทรัพยากรแร่ธาตุ ปุาไม้ ทรัพยากรดิน 
อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เร่งด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนา
อาจท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ เช่น ทรัพยากรปุาไม้ที่ก าลังหมดไป ส่งผลกระทบมากมายทั้ง
ฝนแล้ง โคลนถล่ม น้ าปุาไหลหลากอย่างรุนแรง  ทรัพยากรดินที่ปัจจุบันมีการใช้เคมี ในการผลิตท าให้
สารพิษตกค้างในดินและซึมสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติท าให้สัตว์น้ า และ แหล่งน้ าอุปโภค บริโภคมีการ
ปนเปื้อนของสารพิษ 

3) ด้านสังคม ประกอบด้วยดังนี้ 
3.1) ด้านการศึกษา  ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของสังคมการศึกษาท่ีมุ่งเน้นแต่การ 

แข่งขันจนท าให้ผู้เรียนมิได้สนใจการเรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนตนเอง และ หลงลืมรากเหง้าของ
ตนเอง 

3.2) ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับเอาวัฒนธรรม  
ประเพณีของตะวันตกมาใช้ปะปนกับวัฒนธรรมไทย จนท าให้วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันดีงามเลือนหายไปจากท้องถิ่น 

3.3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน สังคมไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมากจาก 
อดีตมีการเอ้ืออาทรกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  แต่ปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปมาก กลายเป็นสังคมเมือง มี
ผู้คนมากหน้าจากต่างพ้ืนที่ ท าให้ความเป็นอยู่ของคนในชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน จากอยู่
ร่วมกันอย่างญาติมิตรเอื้ออาทร ช่วยเหลือกันก็เริ่มลดน้อยลง ต่างคนต่างอยู่ จะสังเกตได้จากการลงแขก
ด านาน้อยลง การแบ่งปันลดน้อยลง 

3.4) ด้านสาธารณภัย สืบเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนัก เพื่อ 
ตอบสนองกระแสโลกาภิ วัตน์ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปมาก อันส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย
ขาดความสมดุล อันเป็นสาเหตุของสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ 

3.5) ด้านสุขภาพอนามัยประชาชน ปัญหาที่พบคือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า เช่น  
ไข้เลือดออก ไข้หวัดสายพันธุ์ต่าง ๆ นั่นย่อมหมายถึงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง 
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4)  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ความสมดุลของทุกส่วน 
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกระบวนการด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีตเราผลิตเพื่อบริโภค
กลายมาเป็นเพื่อการค้าและการส่งออก  ส าหรับต าบล ทุ่งกว๋าว เดิมเป็นสังคมการเกษตรรูปแบบทาง
เศรษฐกิจมุ่งผลิตไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก และการปลูกข้าวเป็นหลัก ปัจจุบันการผลิตเพ่ือการค้า
ขายเริ่มมีอิทธิพลต่อสังคมการเกษตร มีการปลูกพืชที่ไม่ได้บริโภคมากข้ึน และต้องขายอย่างเดียวไม่
สามารถเก็บไว้บริโภคได้ในสถานการณ์ท่ีราคาผลผลิตตกต่ า 

จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือ
กระแสโลกาภิวั ตน์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดจากความ
เจริญทางวัตถุและเกิดสิ่งอ านวยความสะดวก และ การตอบสนองกิเลสได้เป็นอย่างดี วิธีการจัดการกับ
กระแสโลกาภิวั ตน์ได้นั้น  ในที่นี้ขอน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบา ทสมเด็จพระ
ปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช  ที่มุ่งสร้างให้เกิดความพอดี พอเพียง พอประมาณ  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้ความสมเหตุและผล รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในคนในสัง คมให้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวั ตน์
และอยู่ท่ามกลางกระแสอย่างมีสติ  รวมทั้งการสร้างให้คนมีความรู้และน าความรู้ไปใช้อย่างมีคุณธรรม 
ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาของท้องถิ่นได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  

 
 
 
 
 
 


