ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน์
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒ นาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒ นาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ต้อ งให้ ความสำคั ญ กั บ การกำหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาที่ มุ่ งสู่ การเปลี่ ยนผ่ านประเทศไทย จากประเทศที่ มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศต่อหั ว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหั ว
(GNP Per Capita) ณ สิ้ น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ในปี 2564 เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 317,051 บาท (9,325
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามมั่ น คงทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม (SocioEconomic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมี การกระจายอย่างทั่วถึง
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4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด
1) แผนพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วและธุ ร กิ จ บริ ก ารต่ อ เนื่ อ งให้ มี คุ ณ ภาพ สามารถ
สร้ างมู ล ค่ า เพิ่ ม อย่ างยั่ งยื น และกระจายประโยชน์ อ ย่ างทั่ ว ถึง รวมทั้ งต่อ ยอดการผลิ ต สิ น ค้ าและบริการ
ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC
และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยง
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้า
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
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2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
วิสัยทัศน์
“ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
ยุทธศาสตร์และทิศทางการการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 ศู นย์ กลางการขนส่ งและกระจายสิ นค้า เนื่ องจากกลุ่ มจั งหวัดฯ มี ช่ องทาง
การขนส่งสินค้า เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ AEC ทั้งทางบกและทางน้ำ และด่านการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวอารยธรรม “ล้านนา” เนื่องจากมีวัฒนธรรมชนเผ่า
ที่โดดเด่น สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และธรรมชาติที่สวยงาม
ยุท ธศาสตร์ที่ 3 สินค้าเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย โดยมี สิ นค้าที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ลำไย
ยางพารา โคเนื้อ และสมุนไพร
3) แผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์
“เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการค้ า การลงทุ น
และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
กลยุ ทธ์ที่ 1 พั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานหลั ก เพื่อ อ านวยความสะดวกทางระบบโลจิส ติกส์
รวมทัง้ สนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒ นาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ ผลิตภัณ ฑ์สินค้า OTOP และ SMEs เพื่อเพิ่มมูลค่า
การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงของอาหาร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนา
ระบบตลาด
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้ านนา เพื่ อเพิ่ มมูลค่าการท่ องเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรม
เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน GMS
กลยุ ท ธ์ที่ 2 ส่ งเสริ มและกระตุ้น การท่ องเที่ย วช่ว ง Low Season พั ฒ นาแหล่ งท่อ งเที่ ย ว
และเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี สังคม และค่านิยม
ล้านนา เชื่อมโยงสู่การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของก าลังแรงงานและการคุ้มครองสวัสดิภาพ
กลยุ ท ธ์ที่ ๓ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ประชาชน สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนน้ อ มนำหลั ก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ยุท ธศาสตร์ ที่ 5 การจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อมให้ ด ำรงความสมบู ร ณ์
และยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 1 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินโดยใช้กลไกขับเคลื่อน 7 แผนหลัก อย่างมี
ประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียนปี 2558
กลยุ ทธ์ ที่ ๒ สนั บ สนุ นการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยและความมั่ นคงของพื้ นที่ ภ ายใน
และตามแนวชายแดน
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
“ยึดธรรมมาภิบาล ทำงานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้าพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 -256๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖
และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“สังคมโป่งงามอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงคนโป่งงามเข้มแข็ง สุขกายสบายใจทั่วหน้ากัน”
2.2 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.3 เป้าประสงค์
1. เพื่อให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้พึ่งตนเองได้
3. เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
5. เพื่อให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
6. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและโปร่งใส
2.4 ตัวชี้วัด
1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก. ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน
โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ
2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจาย
ข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ
สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้ง
ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาระบบ
ชลประทาน พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตำบลโป่งงาม และส่งเสริมการเกษตรแบบ
ครบวงจร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมไปถึงส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
-ส่งเสริมสนับสนุนระบบสาธารณสุข
-ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวและสถาบัน
ทางสังคม
-ส่งเสริมสนับสนุนระบบสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
-ส่งเสริมสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ
-ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบภายใน
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ยุทธศาสตร์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย
-สร้างจิตสำนึก
-การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
-ส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี
-กระจายอำนาจสู่องค์กรประชาชน องค์กรการ
กุศลและองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

2.6 กลยุทธ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบคมนาคมขนส่ง
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านงานผังเมืองและงานควบคุมอาคาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบชลประทาน
2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนระบบสาธารณสุข
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม
4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
4.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ
4.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบภายใน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสร้างจิตสำนึก
5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านกระจายอำนาจสู่องค์กรประชาชน องค์กรการกุศลและองค์กรที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม กำหนดการ
พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 19 กลยุทธ์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบคมนาคมขนส่ง
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านงานผังเมืองและงานควบคุมอาคาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบชลประทาน
2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนระบบสาธารณสุข
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม
4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
4.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ
4.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบภายใน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสร้างจิตสำนึก
5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านกระจายอำนาจสู่องค์กรประชาชน องค์กรการกุศลและองค์กรที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “ด้านโครงสร้างพื้นฐาน”
พันธกิจ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์ ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 1. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ มีคุณภาพใช้งานได้ต่อเนื่อง
2. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างเพิ่ม
3. จำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนางานผังเมืองและงานควบคุมอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสภาพแวดล้ อมในพัฒ นาการค้า การลงทุนและโลจิส ติกส์ เชื่อมอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน
3. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลาง
คมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นที่จำเป็นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ด้านเศรษฐกิจ”
พันธกิจ
พัฒนาเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ ให้พึ่งตนเองได้
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 1. จำนวนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน หรือกลุ่มอาชีพเพิ่มมากขึ้น
2. จำนวน ลำเหมืองที่ได้รับการขุดลอกรวมถึงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัดและกองช่าง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
ยุท ธศาสตร์ที่ 2 พั ฒ นาและสนับสนุน การยกระดับการพั ฒ นาสังคม การท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การผลิ ต ภ าคเกษ ตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลาง
คมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
พันธกิจ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ จำนวนประชากรที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาตรฐานทุกระบบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)
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2. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 2(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
ยุท ธศาสตร์ที่ 3 พั ฒ นาและสนับสนุน การยกระดับการพั ฒ นาสังคม การท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การใช้บ ริ บ ทด้ านการศึ กษาศิ ล ปวัฒ นธรรมที่ เป็ น เอกลั กษณ์ ของท้ องถิ่น ตาม
แนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชนและสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “ด้านคุณภาพชีวิต”
พันธกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์ ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ จำนวนประชาชนที่มีสุขภาวะที่ดี ระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
สังคมหมู่บ้าน / ชุมชนเข้มแข็ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 2(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
ยุท ธศาสตร์ที่ 3 พั ฒ นาและสนับสนุน การยกระดับการพั ฒ นาสังคม การท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
พันธกิจ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
ให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่มีอยู่เดิมได้รับการดูแลรักษา และมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง
อาหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักปลัด
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 2(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)
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3. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 “ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี”
พันธกิจ
การบริหารบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและโปร่งใส
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ องค์การ
บริหารส่วนตำบล
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักปลัด , กองคลัง , กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากการศึกษาข้อมูล สภาพทั่วไปของตำบลโป่งงามในภาพรวม ได้น ำมากำหนดภาพรวม ได้น ำมา
กำหนดประเด็น เพื่ อวิเคราะห์ ศัก ยภาพการพั ฒ นาของตำบลโป่งงาม โดยอาศัยเทคนิ ค SWOT ANALYSIS
การวิเคราะห์จุดแข็ง (STRENGTH) จุดอ่อน (WEAKNESS) อันเป็นปั จจัยภายในหรือสภาวะแวดล้อมภายใน
ตำบล (INTERAL FACTORS) และการวิเคราะห์ถึงโอกาส (OPPORTUNITY) และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด
(THREAT) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือภาวะแวดล้อมภายนอก (EXTERNAL FACTOR) ซึ่งรายละเอียดเป็นไป
ตามการวิเคราะห์ดังนี้
จุดแข็ง(Streng=s)
1. ด้ านการศึ กษา ในพื้ น ที่ มีส ถานศึ ก ษาหลายระดั บ ที่ ส ามารถจั ด การศึ ก ษาให้ มี ศั ก ยภาพ ทำให้
ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น
2. ในพื้นที่มีโรงเรียนสอนภาษาจีนโดยเฉพาะสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
3. ในพื้นที่มีประชาชนที่หลากหลายชาติพันธุ์ที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่างมีอัตลักษณ์
เป็ น ของตนเอง แตกต่ า งจากพื้ น ที่ อื่ น มี ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละภู มิ อ ากาศที่ เหมาะสมสามารถส่ งเสริ ม
และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. ในพื้ น ที่ มี ก ารประกาศใช้ ธ รรมนู ญ ว่าด้ ว ยระบบสุ ข ภาพ ต.โป่ งงาม ปี พ.ศ. 2554 สนั บ สนุ น
โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
5. ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ ในทุก ๆ ด้าน และมี
เครือข่ายการพัฒนา และชุมชนที่เข้มแข็ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

6. ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในพื้นที่ มีความคุ้นเคยกับประชาชน
และเข้าใจประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
7. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักประกอบกับผู้บริหารกำหนดนโยบาย
ส่งเสริมอาชีพเพื่อ ลดค่าใช้จ่ายพร้อมกับส่งเสริมการสร้างรายได้เพิ่ม
8. มี ส ถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี ม าตรฐาน ระดั บ ตำบลครอบคลุ ม ในพื้ น ที่ ตลอดจนภู มิ ปั ญ ญา
ด้านการแพทย์พื้นบ้านที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น
9. มีการจัดส่วนราชการที่รับผิดชอบงานที่ชัดเจน มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีอำนาจใน
การตัดสินใจ (สายการบังคับบัญชาสั้น) สามารถตอบสนองและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วขึ้น
10.มีงบประมาณเป็นของตนเอง และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ เช่นการจัดการศึกษา
การส่งเสริมการท่องเที่ยว การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
การรักษาความสะอาด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
11.ประชาชนและเยาวชนให้ความสำคัญในการออกกาลังกายในการเล่นกีฬา การรักษาสุขภาพ
12.ระบบการคมนาคมระหว่างพื้นที่ ในตำบลมีความสะดวก สามารถติดต่อประสานงานกันได้ทั่วทั้ง
ตำบล
จุดอ่อน(Weakness=W)
1. องค์กรขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา
มีจำกัด
2. การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐกับประชาชนมีน้อย
3. ประชากรบางกลุ่ ม ยั งเป็ น บุ ค คลไร้สั ญ ชาติ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ ในด้ านสิ ท ธิ
สวัสดิการทางสังคมด้านต่าง ๆ
4. ระบบการจัดเก็บและฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนไม่ชัดเจน ประชาชนไม่มีการจัดทำ
บัญชีครัวเรือน ทำให้ไม่ทราบรายรับรายจ่ายของครอบครัวที่แท้จริง
5. เกษตรกรในท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน และขาดความกระตือรือร้นในการรวมกลุ่ม และการพัฒนา
สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
6. ในพื้นที่ยังขาดเก็บกักน้ ำในการทำการเกษตรและระบบการชลประทานที่มีมาตรฐาน และในบาง
พื้นที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการทำการเกษตรในฤดูแล้ง
7. ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ยั งขาดการตื่น ตั ว ในการรองรับ การเปลี่ ยนแปลงของการเข้ าสู่ ป ระชาคม
อาเซียน
8. สภาพพื้นที่มีเขตติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดปัญหาด้านยาเสพติด แรงงานต่าง
ด้าว และการค้ามนุษย์
9. ประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นยังมีฐานะยากจน สถาบันครอบครัวและวีถีชีวิตประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้สินและขาดที่ดินทำกิน
10. ประชาชนส่วนใหญ่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง
11. ประชาชนบางส่ ว นขาดความรู้ ความเข้ า ใจในบทบาทในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ยั ง มี ก ารเผาตอซั ง ข้ า ว เผาป่ า เพื่ อ การทำการเกษตร และท้ อ งถิ่ น ยั ง ขาดการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านผลกระทบจากภาวะมลพิษไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับการ
บังคับใช้กฎหมายและข้อบัญญัติที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
เจ้าหน้าที่ยังไม่เคร่งครัดส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
12. ก ารพั ฒ น าเมื อ งเพื่ อ ก ารอ นุ รั ก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมยังทำได้ไม่เต็มที่
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ทำให้เกิดการตื้นเขินของแหล่งน้ำธรรมชาติ การใช้สารเคมีทางการเกษตร ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาการ
ใช้สารพิษในแหล่งน้ำ มีปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศเกินมาตรฐานใน ฤดูแล้ง
โอกาส(Opportunity=O)
1. เป็ น พื้น ที่ซึ่งมีทางคมนาคมเชื่อมโยงในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ มีช ายแดนติดกับประเทศ
สหภาพเมียนม่าร์ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนในการพัฒนา ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการ
กระจายอำนาจแก่ อปท. ทาให้เข้าถึงความต้องการของประชาชนได้ตรงกับความต้องการ
3. ท้ องถิ่น ให้ ความสำคัญ ในการดู แลสุ ขภาพ มี กองทุน หลั กประกัน สุ ขภาพตำบลและมีเครือข่าย
สุขภาพภาคประชาชน เช่น กลุ่ม อสม.
4. การสื่อสารในปัจจุบันรวดเร็ว การเข้าถึงง่าย และสะดวก
5. ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเริมสุขภาพ หรือ สสส.
อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T)
1. ระเบี ย บกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง จำกั ด แนวทางการดำเนิ น การ ทำให้ ก ารทางานมี ข้ อ จำกั ด
การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทำงาน
2. ความทันสมัยและกระแสวัตถุนิยม ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ความสำคัญวัตถุนิยมมากเกินความ
จำเป็น
3. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับประเทศ รวมถึงระดับภูมิภาคตกต่ ำ ส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนน้อย ไม่ทั่วถึงที่จะพัฒนาให้ได้พร้อมในทุกด้าน
4. กระแสโลกาภิวัฒน์มีผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรม และการสำลักข้อมูลสารสนเทศ (รับปริมาณ
มาก คุณภาพด้อย ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร) ส่งผลกระทบทางด้านลบ ทำให้คุณธรรมและจริยธรรม
ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลดลง
5. ปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ดินถล่ม ภัยหนาวหมอกควัน
ไฟป่า และอาจทำให้พืชผลทางการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาล รวมถึงมีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว
6. การโยกย้ายถิ่นฐานประชากรมีกลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มชาติพันธุ์ เข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากทำให้
มีปัญหาด้านข้อมูลประชากรที่ชัดเจน การบริการที่ไม่ครอบคลุม ปัญหาด้านการสื่อสาร
7. ผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ไม่สามารถควบคุมปัญหามลพิษได้ เช่น ปัญหาหมอกควัน
ขยะอิเล็คทรอนิคส์ สารเคมีอันตราย สารเคมีทางการเกษตร
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
AEC หรื อ Asean Economics Community คื อ การรวมตั ว ของชาติ ใ นอาเซี ย น 10 ประเทศ
โดยมี ไทย พม่ า ลาว เวี ย ดนาม มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อิ น โดนี เซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ กั ม พู ช า บรู ไน เพื่ อ ที่ จ ะให้ มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจ
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ต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้
AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 6 ยุทธศาสตร์
ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโป่งงาม ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การเข้ าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ของไทย ทำให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งองค์การบริห ารส่ วนตำบลโป่ งงาม ต้องให้ ความสำคั ญ กับ การพัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐาน
เพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน
หรื อ การอื่ น ใด การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ที่ ส ำคั ญ เช่ น ถนน ป้ ายจราจรที่ มี ภ าษ าอั ง กฤษ
และภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้เกินการหลังไหลของนักท่องเที่ยว
เพิ่ มมากขึ้น จึงเป็ น การเพิ่มรายได้ให้ กับชุมชน เนื่องจาก มีการตั้งกลุ่ มอาชีพ การค้าขาย รวมไปถึงในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น วัด ถ้ำปลา
ถ้ำเปลวปล่องฟ้า ถ้ำตุ๊ปู่ พระธาตุเจดีย์นพจุฑาเก้ายอด ถ้ำก้อง ถ้ำน้อย ถ้ำเงิบ ถ้ำวอก ถ้ำปุ่ม อ่างเก็บน้ำถ้ำเสา
หินพญานาค ขุนน้ำโป่ง จุดชมวิวดอยผู้เฒ่า รวมทั้งร่วมบูรณาการการทำงานกับโรงแรม รีสอร์ท ที่พักในพื้น ที่
เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การศึกษา
ผู้สูงอายุ ในปัจ จุบั น มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น องค์การบริห ารส่ว นตำบลโป่งงาม ได้มองเห็นถึง
ความสำคัญของผู้สูงอายุจึงได้จัด โครงการโรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามขึ้น
เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ และยังทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น
ศาสนา
อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น
เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น
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วัฒนธรรม
ป ระช าสั งค ม แล ะวั ฒ น ธรรม อาเซี ยน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY)
มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สำคัญ คื อ การพัฒ นา
มนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น
มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของ
หรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ปั ญ หาด้ า นสาธารณสุ ข ที่ ส ำคั ญ คงหนี ไม่ พ้ น โรคติ ด ต่ อ ที่ ส ำคั ญ ไม่ ว่ า จะเป็ น โรคเอดส์
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์
และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบุ กรุกพื้ น ที่ป่ าอาจมีมากขึ้น ด้ว ยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุ
ที่เกิดจากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดิน
ให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามา
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทาน
เหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ด้านการเมืองในระดับ ชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง
รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง
การบริ ห ารภาครั ฐ ต้ อ งเร่ งรัด พั ฒ นาให้ ต อบสนองการให้ บ ริก าร โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่
ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ
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