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องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ตลอดจน
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กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำ
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ส่วนท่ี ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ   
1.2 ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

สภาตำบลป่าก่อดำได้รับการจัดตั ้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  โดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
ทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่  25  ธันวาคม 2539 

ที่ทำการองค์การบรหิารสว่นตำบลปา่ก่อดำ ตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ ถนน ชร 1046 
(ถนนพหลโยธิน – โป่งมอญ) ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ลาว 
ประมาณ 1.0 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย ประมาณ 25 กิโลเมตร  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ตำบลป่าก่อดำมีเนื ้อที ่ทั ้งหมดประมาณ 34.26 ตารางกิโลเมตร พื ้นที่มีลักษณะเป็นที ่ราบสูง      

และเป็นภูเขาบางส่วน มีพื้นที่ตอนกลางตำบลเป็นที่ราบ ซึ่งประชาชนต้ังบ้านเรือนอยู่อาศัยและใช้ทำการเกษตร 
มีแม่น้ำลาวและแม่น้ำอื ่นหลายสายไหลผ่านตลอดทั้งตำบล มีพื ้นที ่ป่าไม้และภูเขาอยู ่ด้านทิศตะวันออก         
และทิศตะวันตกของตำบล และมีถนนตัดผ่านทุกหมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแมก่รณ์ อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลบัวสลี อำเภอแมล่าว  
ทิศใต ้ ติดกับ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมอืงเชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแมล่าว 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศแบง่ออกเป็น  3  ฤด ู 
1. ฤดูหนาว  เริ่มตัง้แต่เดือนตลุาคม        ถึงเดือนมกราคม 
2. ฤดูร้อน  เริ่มตัง้แต่เดือนกมุภาพันธ์    ถึงเดือนพฤษภาคม 
3. ฤดูฝน  เริ่มตัง้แต่เดือนมิถุนายน      ถึงเดือนกันยายน 

๑.๔ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง พื้นที่ราบเหมาะแก่

การเพาะปลูกข้าว 

 ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ  
 ลักษณะของแหล่งน้ำในพื้นที่มีทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง ได้แก่ ห้วย หนอง 
คลอง บึง สระน้ำ ฝาย และน้ำฝน 

แหล่งน้ำธรรมชาต ิ
แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ มีลำน้ำ ลำห้วย ลำเหมือง และหนองน้ำ ได้แก่ ลำน้ำลาว ลำน้ำแม่มอญ 

ลำน้ำแม่ผง ลำน้ำแม่ขาว ลำน้ำร่องกาแกด ลำน้ำร่อง ลำน้ำร่องปิน ลำน้ำท่อน้อย ลำห้วยตีนดง ลำเหมืองรอ่งลกึ 
ลำเหมืองกลาง ลำเหมืองป่าซาง ลำเหมืองก่อ ลำเหมืองแพะ ลำเหมืองปู่โด้ง ลำเหมืองปู่หมอ ลำเหมืองต้นดอก  
ลำเหมืองต้นตอง ลำเหมืองหนองมน ลำเหมืองร่องห้าง ลำเหมืองบ้านท่า หนองกวาง หนองปึ๋ง หนองกากอก 
หนองก้าง หนองบัวน้อย และหนองผักหนาม  
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แหล่งน้ำท่ีสร้างขึน้ 
-  ฝาย    38    แห่ง 
-  บ่อโยก    15     แห่ง 
-  ประปาหมูบ่้าน       16   แห่ง 
-  บ่อน้ำตื้น            598   แห่ง 
-  บ่อบาดาล   22     แห่ง 

 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น  7  หมู่บ้าน  ณ  เดือนกันยายน ๒๕64 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บา้น ชื่อผู้ใหญ่บา้น/กำนัน ตำแหน่ง 
1 บ้านโป่งมอญ นายอุทิตย ์ ศรีจุมปา ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 1 
2 บ้านหนองบัว นางสมหมาย มณียศ ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 2 
3 บ้านต้นม่วง นายนิรันดร ์ ทิพย์สุภา กำนันตำบลป่าก่อดำ 
4 บ้านท่าข้ีเหล็ก นายวิรัตน์ สมสวัสดิ ์ ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 4 
5 บ้านแม่ผง นายธนวัฒน์ โกเสนตอ ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 5 
6 บ้านสันหนองล้อม นางวิไล       กาบแก้ว ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 6 

11 บ้านสันหนองบัว นายสมพงษ์ คำจ้อย ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 11 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เป็นการจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบทั่วไป มีฐานะ     
เป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล         
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 7) พ.ศ. 2562 โดยยกฐานะ           
จากสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ        
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท   

2.2 การเลือกต้ัง 

สถิติและข้อมูลเกี ่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  ปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2557 เนื่องจากครบวาระวันที่ 12 ธันวาคม 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ     
ผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  2,380 คน   
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหาร จำนวน  1,906  คน คิดเป็นรอ้ยละ 80.08   
จำนวนบัตรเสีย 84 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.41 
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 63 ใบ คิดเป็นรอ้ยละ 3.31 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ  จำนวน  1,906  คน คิดเป็นรอ้ยละ 80.08   
จำนวนบัตรเสีย 31 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.63 
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 54 ใบ คิดเป็นรอ้ยละ 2.83 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5


3 

รายช่ือผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่ 
วุฒิ

การศึกษา 

วันท่ีได้รับ
การเลือกต้ัง 
(วันเลือกต้ัง/

แต่งต้ัง) 

ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสุทัศน์   ศรีจันทร์ 58 ม.2 ต.ป่าก่อดำ ปริญญาโท 27 ม.ค. 57 นายก อบต. อยู่ในตำแหน่ง 

2 นายนันทวัฒน์  ทิศหนองแวง 89 ม.2 ต.ป่าก่อดำ ปริญญาตรี 7 มี.ค. 57 รองนายกฯ ลาออกแล้ว 

3 นายอินจันทร์  สมสวัสดิ์ 8 ม.5 ต.ป่าก่อดำ ป.4 7 มี.ค. 57 รองนายกฯ อยู่ในตำแหน่ง 

4 นายสังวาลย์  สุขเสริญ 59 ม.9 ต.ป่าก่อดำ ปริญญาตรี 1 ก.พ. 61 เลขานุการ ลาออกแล้ว 

   
รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ่ดำ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่ วุฒิการศึกษา 

วันท่ีได้รับ
การเลือกต้ัง 
(วันเลือกต้ัง/

แต่งต้ัง) 

ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสานิต  ศรีจุมปา 78 ม.2 ต.ป่าก่อดำ ปวช. 26 ม.ค. 57 ประธานสภาฯ อยู่ในตำแหน่ง 

2 นายบุญโรจน์  หน่อแก้ว 90 ม.5 ต.ป่าก่อดำ ปริญญาตรี 26 ม.ค. 57 รองประธานสภาฯ อยู่ในตำแหน่ง 

3 นายจันทร์  อินธิยศ 138 ม.1 ต.ป่าก่อดำ ป.6 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.1 อยู่ในตำแหน่ง 

4 นางอรนงค์  แสนใส 95 ม.1 ต.ป่าก่อดำ ม.ปลาย 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.1 อยู่ในตำแหน่ง 

5 นางเสาวนีย์  ยี่ภิญโญ 181 ม.2 ต.ป่าก่อดำ ม.ปลาย 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.2 อยู่ในตำแหน่ง 

6 นายชัชวาลย์  แสงคำมา 40 ม.3 ต.ป่าก่อดำ ป.6 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.3 อยู่ในตำแหน่ง 

7 นางติ๋ม  ธรรมขันทา 23 ม.3 ต.ป่าก่อดำ ม.ต้น 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.3 อยู่ในตำแหน่ง 

8 นายสถิตย์   เสียงแขก 103 ม.4 ต.ป่าก่อดำ ม.ต้น 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.4 อยู่ในตำแหน่ง 

9 นายจำรอง  โนปัน 118 ม.4 ต.ป่าก่อดำ ป.6 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.4 อยู่ในตำแหน่ง 

10 นางไพวรรณ์  แสงสว่าง 225 ม.5 ต.ป่าก่อดำ ปวช. 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.5 ลาออกแล้ว 

11 นายบุญทรง  บุญคำปัน 79 ม.6 ต.ป่าก่อดำ ป.4 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.6 อยู่ในตำแหน่ง 

12 นายสมบัติ  รัดเร็ว 1 ม.6 ต.ป่าก่อดำ ป.4 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.6 อยู่ในตำแหน่ง 

13 นางพรศรี  คำฟู 49 ม.11 ต.ป่าก่อดำ ม.ปลาย 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.11 อยู่ในตำแหน่ง 

 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร : หน่วยเป็นคน  

ประชากรทั้งสิ้น  3,096 คน  แยกเป็นชาย  1,513  คน  หญิง  1,583 คน  มีความหนาแน่น
เฉลี่ย 90.37 คน/ตารางกโิลเมตร  (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2564) 
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สถิติประชากรและบ้านพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ(เฉพาะเขตพื้นที่ อบต.ป่าก่อดำ) ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564 
 

หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
หมู่ที่ 0 ป่าก่อดำ 1 46 26 75 
หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ 257 275 284 559 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 175 190 212 402 
หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง 120 149 133 282 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้ีเหล็ก 147 137 170 307 
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง 337 387 381 768 
หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม 169 191 231 422 
หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว 113 138 146 284 
รวม 1,319 1,513 1,583 3,096 

 

๔. สภาพทางสังคม 
4.1 ด้านการศึกษา 

ในพื้นที่มีสถานศึกษา ดังนี ้
โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง (รร.บ้านโป่งมอญ)  จำนวนนักเรียนประมาณ 130 คน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ก่อนวัยเรียน 1 แห่ง (ศพด.อบต.ป่ากอ่ดำ) จำนวนนักเรียนประมาณ 65 คน 

4.2 สาธารณสุข 
  ในพื้นที่มีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  1  แห่ง  (รพ.สต.บ้านโป่งมอญ) 

ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน  7 แห่ง 

 4.3 อาชญากรรม 
ในพื้นที่มีหน่วยงานป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม ดังนี้ 
สถานีตำรวจภูธรแม่ลาว 
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

4.3 ยาเสพติด 
ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที ่ตำบลป่าก่อดำได้รับความร่วมมือ จากผู ้นำหมู ่บ้าน  

ประชาชน และหน่วยงานของร ัฐช่วยสอดส่องดูแลอยู ่เป ็นประจำ สำหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติด         
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส  
การฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นต้น  

4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงนิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ โดยได้จัดต้ังศูนย์เพื่อดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

ศูนย์บริการคนพิการองค์การบรหิารส่วนตำบลป่ากอ่ดำ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พกิาร อบต.ป่าก่อดำ 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

ในพื้นที่มีถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนหินคลุก และถนนลูกรัง 

หมู่ท่ี 
จำนวน 

สายทางรวม 

ถนน 
แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

ถนนลูกรัง ทางลำลอง 

(สาย) (สาย) (สาย) (สาย) (สาย) 

1 19 3 15 1 - 

2 13 1 11 1 - 

3 15 2 12 1 - 

4 16 1 14 1 - 

5 31 1 25 5 - 

6 18 1 16 1 - 

11 13 2 9 2 - 

รวม 125 11 102 12 - 
ถนนเช่ือม 

ระหว่างตำบล 
4 - 2 - 

ถนนในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานอื่น 

2 - 4 - 

          
5.2 การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟ้าครบทกุหมูบ่้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน 
 

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาหมู่บ้าน มีจำนวน 16 แห่ง  

 

          5.4 โทรศัพท์ 
ประชาชนในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนตำบลป่าก่อดำใช้โทรศัพท์เคลือ่นที่เป็นส่วนใหญ ่

 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
มีการใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่ลาว ติดถนนทางหลวงไปทางทิศใตร้ะยะทางประมาณ 

15 กิโลเมตร และบริษัทขนส่งเอกชนอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
 ข้อมูลด้านการเกษตร 

หมู่บ้าน (นา/ไร่) ราย 
ข้าว
เจ้า 

ข้าว
เหนียว 

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ 

ปศุสัตว์ ยางพารา 

(ราย/ไร่) (ราย/ไร่) (ราย/ไร่) (ราย/ไร่) 
หมู่ท่ี 1 บ้านโป่งมอญ 
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองบัว 
หมู่ท่ี 3 บ้านต้นม่วง 
หมู่ท่ี 4 บ้านท่าข้ีเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 บ้านแม่ผง 
หมู่ท่ี 6 บ้านสันหนองล้อม 
หมู่ท่ี 11 บ้านสันหนองบัว 

913 
903 
586 
331 
883 
468 
568 

117 
115 
60 
40 

124 
62 
63 

31 
43 
9 
1 

29 
11 
53 

882 
860 
577 
330 
854 
457 
515 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

10/100 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1/2 

- 
- 
- 
- 
- 

1/3.2 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1/2.5 
รวม 4,652 581 177 4,475 10/100 1/2 1/3.2 1/2.5 

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใช้ใน
การทำการเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนท่ีตกโดยเฉลี่ย 
ในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร)  เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ำฝน  ✓ - 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือน 
ท่ีเข้าถึง 

2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 

 1. แม่น้ำ   ✓  ✓ 60 

2. ห้วย/ลำธาร   ✓  ✓ 60 

3. คลอง   ✓  ✓ 60 

 4. หนองน้ำ/บึง   ✓  ✓ 60 

 5. น้ำตก       

 6. อ่ืนๆ       

3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง   ✓  ✓  

 2. อ่างเก็บน้ำ   ✓  ✓  

3. ฝาย   ✓  ✓  

4. สระ   ✓  ✓ 2 

5. คลองชลประทาน   ✓  ✓  

 6. อ่ืนๆ       
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9.4 ข้อมลูด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอปุโภค บริโภค) 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

ความเพียงพอ ความท่ัวถึง 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี

เข้าถึง 
1 บ่อบาดาลสาธารณะ   ✓  ✓ 80 

2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ   ✓  ✓ 80 
3 ประปาหมู่บ้าน    ✓  ✓ 80 
4 อ่ืน ๆ       

6.2 การประมง 
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำไม่มีพื้นที่ทำการประมง 

          6.3 การปศสุัตว์ 
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ มีการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร เป็นต้น    

คิดเป็นร้อยละประมาณ 2.5 ของการประกอบอาชีพ 

          6.4 การบริการ 
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ มีผู้ประกอบการชีพบริการ เช่น 
ร้านเสริมสวย/ทำผม/ทำเล็บ  จำนวน  5  แห่ง 
ร้านซ่อมรถ    จำนวน  3  แห่ง 
ห้องเช่า/บ้านเช่า   จำนวน  6  แห่ง 
โรงน้ำดื่ม    จำนวน  1  แห่ง 
ร้านตัดเย็บผ้า   จำนวน  1  แห่ง 

          6.5 การท่องเท่ียว 
แหลง่ทอ่งเที่ยวในเขตพื้นทีอ่งค์การบรหิารส่วนตำบลปา่กอ่ดำ ได้แก่ ไร่ชาสุวิรุฬห์  

          6.6 อุตสาหกรรม 
ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
1. กลุ่มปุ๋ย     3  กลุ่ม หมู่ที่ 1,2,11 
2. กลุ่มยุ้งฉาง    2  กลุ่ม หมู่ที่ 1,4 
3. กลุ่มเลี้ยงโค    2  กลุ่ม หมู่ที่ 3,5 
4. กลุ่มตัดเยบ็เสื้อผ้า    1  กลุ่ม หมู่ที่ 1 
5. กลุ่มข้าวซ้อมมือ    2  กลุ่ม หมู่ที่ 1,6 
6. กลุ่มเลี้ยงสุกร    1  กลุ่ม ระดับตำบล 
7. กลุ่มทำขนม    1  กลุ่ม หมู่ที่ 11 
8. กลุ่มทำขนมจีน    1  กลุ่ม หมู่ที่ 2 
9. กลุ่มทำแคบหม ู    1  กลุ่ม หมู่ที่  11 
10. กลุ่มปลกูผักปลอดสารพิษ    1  กลุ่ม ระดับตำบล 
11. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุพืช        1  กลุ่ม ระดับตำบล 
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12. กลุ่มออมทรัพย ์           11  กลุ่ม   
13. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมลูฐาน 7  กลุ่ม 
14. กลุ่มอาชีพ             13 กลุ่ม 
15. กลุ่มผู้ใช้น้ำ                      1  กลุ่ม 
16. กลุ่มผลิตข้าวชุมชน     2  กลุ่ม 
17. กลุ่มผู้สงูอายุ                            1  กลุ่ม ระดับตำบล 
18. สถาบันการจัดการเงินชุมชนบ้านหนองบัว 1  กลุ่ม 
19. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์               3  กลุ่ม 
20. กลุ่มผู้พิการ    1  กลุ่ม ระดับตำบล 
21. กลุ่มพฒันาสตร ี          7  กลุ่ม 

          6.8 แรงงาน 
 ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว    

ไร่ยาสูบ ข้าวโพด ทำสวน ที่เหลือประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปร้อยละ 27 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน    
ร้อยละ 4 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 9 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนบัถือศาสนา 

ศาสนา 
ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ มีจำนวนสถาบัน/องค์กรทางศาสนา ดังต่อไปนี้ 
-  วัด   จำนวน  5 แห่ง   
-  สำนักสงฆ์  จำนวน  1 แห่ง 
-  ศาลเจ้า  จำนวน   - แห่ง 
-  มสัยิด   จำนวน   - แห่ง 
-  โบสถ์ครสิต ์  จำนวน  2 แห่ง 
-  ฌาปนสถาน    จำนวน  5   แห่ง 

             -  สสุาน (ครสิต์)  จำนวน  - แห่ง 

         7.2 งานประเพณีและงานประจำป ี
งานประเพณีและงานประจำปีของตำบลป่าก่อ ได้แก่  
1) ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผูส้งูอายุตำบลป่าก่อดำ  
2) ประเพณีแหเ่ทียนพรรษา  
3) ประเพณีลอยกระทง  
4) ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ได้แก่  

- ประเพณีสรงน้ำพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์หมู่ที่ 1 
-  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดหมอกมุงเมือง หมู่ที่ 4 
- ประเพณีสรงน้ำพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง หมูท่ี่ 3 
- ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดไชยสิทธ์ิ หมู่ที่ 11 

5) ประเพณีลงแขกทำนา หมูท่ี่ 6 
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7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินทีโ่ดดเด่น  คือ การทำพิธีสงเคราะห์(สะเดาะเคราะห์) สบืชาตา 
ภาษาถ่ิน คือ ภาษาล้านนา(คำเมือง)   

 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  
- สหกรณ์โคนมแม่ลาว เก็บสะสมน้ำนมดิบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโค 
- กลุ่มข้าวซ้อมมือ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ  ผลิตข้าวซ้อมมือจำหน่าย 
- กลุ่มข้าวซ้อมมือ หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม ผลิตข้าวซ้อมมือจำหน่าย 
- กลุ่มแคบหมู  หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว  ผลิตแคบหมูอาหารพื้นเมืองจำหน่าย 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ 

แหล่งน้ำธรรมชาต ิ
แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ มีลำน้ำ ลำห้วย ลำเหมือง และหนองน้ำ ได้แก่ ลำน้ำลาว ลำน้ำแม่มอญ 
ลำน้ำแม่ผง ลำน้ำแม่ขาว ลำน้ำร่องกาแกด ลำน้ำร่อง ลำน้ำร่องปิน ลำน้ำท่อน้อย ลำห้วยตีนดง 
ลำเหมืองร่องลึก ลำเหมืองกลาง ลำเหมืองป่าซาง ลำเหมืองก่อ ลำเหมืองแพะ ลำเหมืองปู่โด้ง  ลำ
เหมืองปู่หมอ ลำเหมืองต้นดอก ลำเหมืองต้นตอง ลำเหมืองหนองมน ลำเหมืองร่องห้าง       ลำ
เหมืองบ้านท่า หนองกวาง หนองปึ๋ง หนองกากอก หนองก้าง หนองบัวน้อย และหนองผักหนาม 

แหล่งน้ำท่ีสร้างขึน้ 
- ฝาย       38    แห่ง 
- บ่อโยก       15     แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน        11   แห่ง 
- บ่อน้ำตื้น     596   แห่ง 
- บ่อบาดาล          15     แห่ง 

 

8.2 ปา่ไม ้
ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไมเ้สื่อมโทรมบางส่วน 

 

8.3 ภูเขา 
ในพื้นที่เป็นที่ราบ สลบักบัทีร่าบสูงบ้าง   

           

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ
คุณภาพของทรัพยากรมีความปานกลาง บางพื้นที่เป็นป่ารกและความแห้งแลงไม่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม 
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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ    
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง  ๆ      
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื ่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู ่เป้าหมายดังกล่ าว โดยให้เป็นไป        
ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที ่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต ่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพื ่อให ้เป็นไปตามที ่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ           อัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติดา้น
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร ้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค      
ทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรช์าติด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร             ต่อ
สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที ่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที ่เก ี ่ยวข้อง            
อย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ ่งจะต้องนำไปสู ่การปฏิบัติเพื ่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
 สถานการณ์ปัจจุบัน 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา   

ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ      
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของประชาชน    
ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ
ในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตรา   
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทยีบกับร้อยละ 
๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที ่ผ ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ 
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ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมปีัญหาเรือ่งคุณภาพ และ
สมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

 นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญ    
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ  ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที ่ซึ่งเปน็หนึ่งในสาเหตุหลกัที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงข้ึนและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะ
ยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื ่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาด      
ความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ ้นเปลือง       
และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

 ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ      
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื ่องและความยืดหยุ ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและป ัญหา           
ของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง        
ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติ    
ให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

 ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศ         
ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั ้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

 ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
 แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที ่ต ั ้งที ่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื ่อมโยงในภูมิภาค          

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดน
กับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั ่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้อง       
ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมติิ 
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุม่
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่ม
บทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการยา้ย
ข้ัวอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้ง ในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูม ิภาคที ่นำไปสู ่ความเชื ่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เก ิดความเสี ่ยง                   
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้า
เมือง 
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 ในทางกลับกัน ความเปลี ่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที ่ได้ร ับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่าน้ี คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที ่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที ่จะกลับมาขยายตัว           
ได้เข้มแข็งข้ึน แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุน
ที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

 นอกจากนั ้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู ่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔                  
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู ้บริโภคสูงอายุที ่จะมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน              
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ ่มขึ ้น ซึ ่งจะส่งผล         
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 

 ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ ่มมากขึ ้นเพื ่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที ่ลดลง ซึ ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูม ิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถ่ิน     
มีความสะดวกมากข้ึน และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลือ่นย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึน้ 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้      
ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทสังคมไทย        

 นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากข้ึน        
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตที่กว้างขวางมากข้ึน ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพื ้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่ส ัมพันธ์ต่อเนื ่องกับความมั ่นคง           
ด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรง     
ของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าว   
ที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคง       
ด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม        
จะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที ่สำคัญ เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 

 แนวโน้มเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้าง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครือ่งมือการเคลื่อนย้าย
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อย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่     
ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศ มีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อม
ล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่าง  ๆ        
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวตักรรม
แบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึ งเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และ        
องค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั ้งการจ้างงานและอาชีพที ่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี ่ยนไป                   
มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและ           
บางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
ความมั ่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที ่ปรับตัวไม่ท ันหรือขาดความรู ้และทักษะที ่ทันกับยุคสมัย                     
ที ่เปลี ่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที ่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที ่เปลี ่ยนไป                   
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัย
ทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 

 จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 

 อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและ         
ทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่ วน     
การพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน      
โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับ       
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก       
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน 
ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละ
ช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอด
การพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื ่อมล้ำ และนำไปสู่         
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

 นอกจากนี ้ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความ
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์     
ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขัน
ที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันา
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลัง
ทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐาน
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และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มี
การปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการ
ส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะ
พฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 

 ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพฒันา    
ที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที ่ต้องบรรลุ พร้อมทั้ง         
แนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลือ่นการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารฐั
เพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ      
โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื ่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื ่น ๆ        
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง       
มั่งค่ัง และ ยั่งยืน       

 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี ่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง     
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเปน็ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมอืง
ที ่มั ่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู ่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่ องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับ      
วัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู ่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 



15 

ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั ้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม     
แห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดสำคัญของ    
การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลัง     
ในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที ่เป็นเครื่ องมือเครื ่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดล้อม 

 ความยั ่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ      
การฟื ้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั ่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ             
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมสี่วนร่วมของประชาชน 
และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล        
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื ่อง ส ังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย ั ่งย ืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ                
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ         
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

 ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
 (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ

และที่มิใช่ภาครัฐ 
 (๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
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 (๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 (๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
 (๔) โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
 (๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 (๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 (๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
 (๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 (๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 (๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 (๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 (๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 (๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 (๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 (๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 
 (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนา

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
 (๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาประเทศ 
 (๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
 (๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมีความสามารถสูง 

มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 (๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
 (๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565    

และขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570      
ซึ ่งตามเอกสารประกอบการระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที ่ 13         
ฉบับกุมภาพันธ์ 2564 ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดกรอบแผนพัฒนา
โดยมุ่งเน้นคัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้าง
คุณค่าสังคมเดินหน้าอยา่งยั่งยืน (Hi-Value and Sustainable Thailand) ในองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

 ๑) ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)   
 ๒) ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society   
 ๓) ชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living)   
 ๔) ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลกิโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's Transformation)    
 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)     

ให้สอดคล้องกับเมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 ไปพลางก่อน โดยจะดำเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 ต่อไป 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสรมิสรา้งความมั่งคงแหง่ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกันการทจุริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา   

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
1) แผนพัฒนาภาคเหนือ  
 เนื ่องด้วยแผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖5) ฉบับทบทวน จะสิ ้นส ุดลง                  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อยู่ระหว่างการเสนอ
ต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 
  เม ื ่อแผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ยังไม่ประกาศใช้ องค์การบริหาร        
ส่วนตำบลป่าก่อดำ จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖5) ฉบับทบทวนไปพลางก่อน โดยจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) เมื่อมีการประกาศ  
แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570)  
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 แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖5) ฉบับทบทวน 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

“พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
สูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  เชื่อมโยง       
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำ
อย่างเหมาะสมและเช่ือมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา  แพร่ น่าน) 
 แผนพัฒนากล ุ ่มจ ังหว ัดภาคเหนือตอนบน 2  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะส ิ ้นส ุดลง                        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่นเดียวกับแผนพัฒนาภาคเหนือ และเมื่อยังมิได้มีการประกาศแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จึงต้องจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ไปพลางก่อน โดยจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) เมื ่อมีการประกาศแผนพัฒนา
ภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. ๒๕66 – 2570)  

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) (พ.ศ. 2561- 2565) 
 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 “ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 
 ประเด็นการพัฒนา 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์

เช่ือมโยงกับต่างประเทศ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสร้างความ เข้มแข็งและเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ผลิตภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ  ศิลปวัฒนธรรม                   

และสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการ 

สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว  
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3) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย  
 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) จะสิ้นสุดลง             

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่นเดียวกับแผนพัฒนาภาคเหนือและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เมื่อยังมิได้มีการ
ประกาศแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕66 – 2570 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จึงต้องจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) ไปพลางก่อน เมื ่อแผนพัฒนาภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) 
ประกาศใช้ จึงจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพฒันา
กลุ่มจังหวัด(พ.ศ. 2566 – 2570) ต่อไป 

 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
วิสัยทัศน ์
“เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล”  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน

และบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS 
2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล      

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที ่ยว     

เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  
4) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชน      

อยู่เย็นเป็นสุข  
5) ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ ่งแวดล้อมให้ดำรงความ

สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
6) ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต 

 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะสิ้นสุดลง             

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่นกัน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายยังมไิด้มีการประกาศแผนพฒันา
ท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำจึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน         
(พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัดเชียงรายไปพลางก่อน เมื ่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประกาศแผนพัฒนาท้องถ่ิน        
(พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช้ จึงจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)      
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไป 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
วิสัยทัศน ์
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้าพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนมีความสุข” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด 

กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
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2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้สมบรูณ์และยัง่ยืน 
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านการเมอืงการบริหาร 

 ๑.๕ ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นต้องสอดคล้องกับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้
“ประเทศไทย 4.0” ซึ ่งเป ็นอีกนโยบายหนึ ่งที ่ เป ็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว                        
อันเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ ของรัฐบาล     
ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข 
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยรายละเอียด
ของไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
 ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ 
(New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน 
คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน        
โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ วิจัยและพัฒนา   
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 
 ๑) กล ุ ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลย ีช ีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) เ ช่น               
การสร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น  
 ๒) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 
 ๓) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกสค์วบคุม 
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
 ๔) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง  ๆ ปัญญาประดิษฐ์    
และเทคโนโลย ีสมองกลฝังต ัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) เ ช่น 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 
 ๕) กลุ่มอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) เช ่น เทคโนโลย ีการออกแบบ (Designtech) ธ ุรก ิจไลฟ ์สไตล ์  (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
2.1 วิสัยทัศน์      

“ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”  

2.2  ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข    

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง  

2.3 เปา้ประสงค ์
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน สาธารณูปโภค การคมนาคม การขนส่งและการบริการ

สาธารณะของตำบลให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุนและการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

(2)  พัฒนาด้านแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(3)  พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และตามอัธยาศัยแก่เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง   
(4)  ส ่งเสร ิม/สน ับสนุน  การอนุร ักษ ์และสืบสาน เผยแพร ่ ขนบธรรมเน ียมประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้คงอยู่สืบไป 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ 
(6)  ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่า         

ของสินค้า ทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(7)  ส ่งเสร ิมและสนับสนับอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดหาตลาดจำหน่ายสินค้า             

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้  
(8) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม สาธารณสุข  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
(9)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต        

และทรัพย์สิน ปลอดภัยจากยาเสพติด 
(10)  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลรักษาแหล่งน้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนา

ปรับปรุงทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกิดสมดุลธรรมชาติ เพื่อให้คงอยู่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
(11)  พัฒนาการเมืองและการบรหิารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์

ทรงเป็นประมุข 
(12)  ส่งเสริมยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
(13)  ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดการเรียนรู้และสามารถจัดการ เมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยชุมชนเอง 

โดยเฉพาะกรณีแผ่นดินไหว  
(14)  สร้างเครือข่ายและบุคลากรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใกล้เคียงในด้านวัสดุ 

อุปกรณ์ และเครื่องมือ พร้อมรับเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 ตัวชี้วัด 
๑) ตำบลป่าก่อดำมีความพร้อมในการลงทุนและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๒) ประชาชนมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
๓) เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง   
๔) มีการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน        

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
๕) ประชาชนมีพฒันาการด้านร่างกาย และจิตใจ จากการเล่นกฬีาและนันทนาการ 
๖) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์        

มีผลผลิตและมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรเพิ่มข้ึน 
๗) ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน มีงาน มีอาชีพ และมีตลาดจำหน่ายสินค้า  
๘) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตด้านสังคมและสาธารณสุขที่ดีข้ึน 
๙) ประชาชนอยู่ดีมสีุข มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และปลอดภัยจากยาเสพติด 
๑๐) แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู มีการจดัการ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ  
๑๑) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาการเมืองและการบรหิารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๑๒)  การบรหิารงานด้วยความโปรง่ใสตามหลักธรรมาภิบาล 
๑๓) เกิดการเรียนรู้ในชุมชนและสามารถรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะเหตแุผ่นดินไหว  
๑๔) มีเครือข่ายและบุคลากรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงในด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

และเครื่องมือ พร้อมรับเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.5 ค่าเปา้หมาย 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื ้นฐาน ระบบคมนาคม
และระบบสาธารณูปโภค 

- การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ในพื้นที ่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ระบบน้ำอุปโภคบริโภค 
อาคารต่าง ๆ ฯลฯ  

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ว ัฒนธรรมและ 
การกีฬา 

- พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
- อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น การรดน้ำ  
ดำหัวผู้สูงอายุ การจัดงานประเพณีต่าง ๆ ฯลฯ 
- สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและ
สาธารณสุข        

- พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ        
- การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาด      
ในพื้นที่ 
- พัฒนา วางแผน และส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บา้น กองทุน
หลักประกันสุขภาพ ฯลฯ 
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การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เช่น 
ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำ 
สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ฯลฯ 

การพัฒนาด้านการบรหิาร
และการเมืองการปกครอง  

- พัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
- อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยของรัฐ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดต้ังตามกฎหมาย 
- บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
- ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
- ปลูกจ ิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์       
เพื่อความมั่นคงของชาติ  
- เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน ฯลฯ 

2.6 กลยุทธ์การพัฒนา   
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 

- การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและขนสง่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
- การพฒันาแหล่งน้ำและระบบบรหิารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
- การพฒันาด้านไฟฟ้าแสงสว่างและบริการสาธารณะ 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
- การส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
- การส่งเสริมการเรียนรู้อนรุักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกจิและสาธารณสุข   
- การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
- การสง่เสรมิและพฒันาอาชีพ การตลาด เพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑท์้องถ่ิน และยกระดับพัฒนารายได ้
- การส่งเสริมพฒันาการท่องเที่ยว การลงทุนและการบริการ 
- การส่งเสริมและสนบัสนุนกองทนุชุมชน 
- การส่งเสริมความเข้มแข็ง การมสี่วนร่วมและความสามัคคีในชุมชน 
- การส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
- การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบรกิารสาธารณสขุ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
- การส่งเสริมฟื้นฟู การพัฒนาอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและลดปญัหาภาวะโลกรอ้น  
- การส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย  สิง่ปฏิกูล น้ำเสีย มลภาวะ 
- การส่งเสริมอนรุักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง 
- การส่งเสริมบรูณาการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ินของทุกภาคส่วน 
- การพัฒนาปรับปรุงเครื ่องมือเครื ่องใช้และเทคโนโลยี เพื ่ออำนวยความสะดวกและ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การบริหารจัดการระบบราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
- การส่งเสริมพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
1) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน  การเกษตรและแปรรปูสินค้าการเกษตร 
3) ส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
4) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม บรหิารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ยึดหลกัธรรมาภิบาล 

2.8 แผนงาน 
1) แผนงานงบกลาง 
๒) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3) แผนงานการศึกษา 
4) แผนงานสาธารณสุข 
5) แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
6) แผนงานเคหะและชุมชน 
7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑๐) แผนงานการเกษตร 

2.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และไทยแลนด์ ๔.๐ ดังนี้ 

 
 
 

 
 
  

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย 

กลยุทธ์การพัฒนา 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

แผนงาน 
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โครงสรา้งความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.256๖ - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปา่ก่อดำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ

จังหวัด
เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาขีด

ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุน 
และบริการโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ 

GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ

คุณภาพชีวิต 
เพ่ือให้

ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร

คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การดำรงฐาน
วัฒนธรรม

ล้านนา เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าการ

ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิง
นิเวศ และเชิง

สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การจัดการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้
ดำรงความ

สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การรักษาความ

มั่นคง และ
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560-
2564) 

1.การ
เสริมสร้าง 
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

4.การ
เติบโตที่

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

2.การสร้าง
ความเป็น
ธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมลำ้ 
ในสังคม 

3.การสร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ทาง

เศรษฐกิจ
และแข่งขัน

ได้อย่าง
ย่ังยืน 

5.การ
เสริมสร้าง
ความม่ันคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความม่ังคั่ง
และย่ังยืน 

6.การบริหาร
จัดการ 

ในภาครัฐ  
การปอ้งกัน
การทจุริต
ประพฤต ิ
มิชอบและ 

ธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

7.การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบ 

โลจิสตกิส ์

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

9.การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ.2560-
2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้าง

โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาและ

เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 2  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การพัฒนาการค้า การ
ลงทุนและโลจิสติกส์

เช่ือมโยงกับต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ดำรงฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ การบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนสู่การเป็นกลุ่ม

จังหวัดสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความเข้มแขง็และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ภาคเกษตร และ
อุตสาหกรรมการเกษตร

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาและสนับสนุนการ
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ

สุขภาพ เพ่ือเป็นการสร้าง
รายได้สู่ชุมชนอย่างยัง่ยืน 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบจ.

เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ 

GMS 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
การสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
และการ

ป้องกันบรรเทา       
สาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ

บริหาร 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต. 
ป่าก่อดำ 

(พ.ศ.2561-
2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบคมนาคม

และระบบ
สาธารณูปโภค  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
การกีฬา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน 
การบริหารและ
การเมืองการ

ปกครอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สังคม เศรษฐกิจ
และสาธารณสุข  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ

จังหวัด
เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาขีด

ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุน 
และบริการโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ 

GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ

คุณภาพชีวิต 
เพ่ือให้

ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมการ

ผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากล 
และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การดำรงฐาน
วัฒนธรรม

ล้านนา เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าการ

ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิง
นิเวศ และเชิง

สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การจัดการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้
ดำรงความ

สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การรักษาความ

มั่นคง และ
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์ 

2.เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ

กีฬา 

5.เพื่อพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเมืองการ

ปกครอง 

3.เพื่อพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม 

เศรษฐกิจและ
สาธารณสุข 

4.เพื่อพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
คมนาคมและ

ระบบ
สาธารณูปโภค 
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื ่อประเมินสภาพการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนา       

ในอนาคตของท้องถ่ิน เป็นการประเมินถึงโอกาส และภัยคุกคามหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เพื่อพิจารณา
ศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้าน ดังนี ้

จุดแข็ง  (S : Strength)   
-  ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน 
-  การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
-  มีองค์การบริหารส่วนตำบลให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
-  มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการต่างๆ  
-  ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
จุดอ่อน  (W : Weakness)  
-  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาทำให้ 
-  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
-  องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนา 
-  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 
โอกาส  (O : Opportunity)   
-  จังหวัดเชียงราย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบล 

ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

-  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน สามารถรองรับการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจ   

-  นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถ่ิน โดยการสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการกำกับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถ่ิน 

อุปสรรค  (T : Threat)   
-  ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถ่ิน 
-  นโยบายร ัฐบาลไม ่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมาย ังองค ์กรปกครองส่วนท ้องถ่ิน                        

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
ทำให้การพัฒนาท้องถ่ินบางเรื่องต้องชะงัก 

-  กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วง
ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 

-  การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัด
ด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื ้นที ่เป้าหมาย กลุ ่มเป้าหมาย และการ

คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 

ด้าน 
ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา 
พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนวโนม 
อนาคต 

1 .  โ ค ร ง ส ร ้ า ง
พื้นฐาน 

1.1 แหล่งน้ำและ
น ้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ำ
ในการเกษตร 
2) น้ำสำหร ับอุปโภค
แ ล ะ บ ร ิ โ ภ ค ย ั ง ไ ม่
พอเพียงและย ังไม่ได้
มาตรฐาน 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

-  ป ร ะ ช าชนม ี แหล ่ ง น้ำ     
และม ีน ้ำประปาใช้อย ่าง
พอเพ ี ย งม ี ค ุณภ าพต าม
มาตรฐานมากขึ้น 

1.2 ไฟฟ้า 1) ไฟฟ้าส่องสว่างในที่
และทางสาธารณะ 
ยังไม่ครอบคลุมพื ้นที่
ทั้งหมด 

- ทางและที ่สาธารณะ   
ในเขตองค ์การบร ิหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- ที่และทางสาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ 
-  ประชาชนได ้ ร ั บความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย          
ในการสัญจรไปมา 
- ไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้น 

2) บางครัวเรือนไม่ มี
ไฟฟ้าใช ้
 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- ขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

3) เ ข ต ไฟฟ ้ า ย ั ง ไ ม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

- ที่สาธารณประโยชน์ใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าก่อดำ 

- ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 

1.3 ราง/ท่อระบาย
น้ำ 

1) ระบบระบายน้ำบาง
หมู่บ้านยังไม่เพียงพอ  

-  พ ื ้นท ี ่ ในเขตองค ์ ก าร
บริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- มีรางระบายน้ำ สามารถ
ระบายน้ำได้สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 

1.4 การคมนาคม 1) ถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อ น้ำท่วมขัง ถนนดิน
คับแคบไม่ได้มาตรฐาน 
 

-  พ ื ้นท ี ่ ในเขตองค ์ ก าร
บริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพ ียงพอและ ประชาชน
ได ้ร ับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

2) ถนนลาดยางและ
ถนนคอนกรีตชำรุด  
และยังมีไม่เพียงพอ 

- พ ื ้นท ี ่ ในเขตองค ์การ
บริหารส่วนตำบลป่าก่อ
ดำ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพ ียงพอและ ประชาชน
ได ้ร ับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

3)  ถนนล ูกร ั งชำรุด
เส ียหายและเป ็นฝุ่น
ละออง 

- พ ื ้นท ี ่ ในเขตองค ์การ
บริหารส่วนตำบลป่าก่อ
ดำ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพ ียงพอและ ประชาชน
ได ้ร ับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
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ด้าน 
ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา 
พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนวโนม 
อนาคต 

2. งานส ่ ง เสริ ม
คุณภาพชีวิต 
 

2.1 ด้านสาธารณสุข 1)  ม ี การระบาดข อง    
โรคอุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- ในพื ้นท ี ่ ไม ่ม ีการระบาด   
ของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

2) ประชาชนในพื ้นที่
ป ่ ว ย เ ป ็ น โ ร ค เ ร ื ้ อรั ง
แนวโน้มที ่เพิ ่มขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ ่มเส ี ่ยง
และผู้ป่วย 

- พยายามให้มีผู้ป่วยลดลง 

3)  ปร ิมาณขยะ เพิ่ ม   
มากขึ้น 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- ปริมาณขยะถูกกำจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

4) ประชาชนบร ิ โภค
อาหารที่ปลอดภัย 

-  ป ร ะ ช า ช น ใ น เ ข ต
องค ์การบร ิหารส ่ วน
ตำบลป่าก่อดำ 

-  ป ร ะ ช า ช น ท ร า บและ
สามารถเลือกบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

5) เครื่องมือทางการแพทย์ 
ไม่เพียงพอ 

- รพ.สต.บ้านโป่งมอญ - จ ัดหาเครื ่องมือทางการ
แพทย์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

2.2 ลานกีฬา 1) ขาดลานกีฬาในการ
ออกกำล ั ง ก าย  และ
อุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- จ ัดหาอุปกรณ์และลาน
กีฬาให้ครบทุกหมู่บ้าน 

3. การวางแผน  
การส่งเสริม  
การลงทุน  
พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว 

3.1 การวางแผน 1 )  ป ร ะ ช า ช น ไ ม ่ มี          
ก า ร ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร
ดำเนินงาน 

- เกษตรกรในพื้นที่ - ประชาชนสามารถวางแผน 
การดำเนินงานได้เอง 

3.2 การลงทุน 1) ปัจจัยการผลิตมีราคา
แพงขึ้น 

- เกษตรกรในพื้นที่ - รณรงค์ลดการใช้สารเคมี 
ส่งเสริมการใช้ป ุ ๋ยอินทร ีย์ 
และเพิ ่มความรู ้ในการลด
ต้นทุนการผลิต 

3.3 การพาณิชย  
กรรม 

1 )  ป ร ะ ช า ช น ข า ด
สถานที่จำหน่ายสินค้า 

- ร้านค้าแผงลอย 
 
 

- ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่
ในการขายจำหน่ายสินค้า 

2) ดินเสื่อมคุณภาพจาก
การใช้สารเคมี พันธุ์พืช
ไม่มีคุณภาพ 

- เกษตรกรในพื้นที่ - รณรงค์ลดการใช้สารเคมี
ส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

3) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ำ 

- เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

3.4 การท่องเท่ียว 1 )  ใ น เ ข ต อ ง ค ์ ก า ร
บริหารส่วนตำบลป่าก่อ
ดำไม่มีแหล่งท่องเที ่ยว
แ ล ะ ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร
ท่องเที่ยว 
 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- มีแหล่งทองเที ่ยวในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล  
ป ่ า ก ่ อ ด ำ แ ล ะ ส ่ ง เ ส ริ ม
ก ิ จกรรมการท ่อง เ ท ี ่ ย ว       
เพิ่มมากขึ้น 
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ด้าน 
ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา 
พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนวโนม 
อนาคต 

4. การจัด
ระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

4.1 การจราจร 1) การจราจรบนถนนมี
เพิ ่มมากขึ ้นอาจทำให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

- มีระบบควบคุมการจราจร 
เช่น ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง 

4.2 การรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

1) มีการทำลายและลัก
ข โ มยทร ั พ ย ์ ส ิ นของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

-  ประชาชนและส ่ วน
ราชการ 

- ม ีการป้องกันและร ักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้ผู้นำ 
อปพร. ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาวิวาท 

5. การบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

5 . 1  ด ิ น แ ล ะ น้ ำ    
ใต้ดิน 

1) เป็นพื ้นที่ที่มีด ินหิน
ลูกร ังและน้ำใต ้ด ินไม่
เพ ียงพอในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได้ 

- พื้นที่การเกษตรในเขต
องค ์การบร ิหารส ่ วน
ตำบลป่าก่อดำ 

- จัดหาแหล่งน้ำให้เพิ่มมาก
ขึ้น   

2) ดินเสื ่อมโทรม ขาด
การบำร ุ งแ ละฟ ื ้ นฟู
สภาพดิน 

- พื้นที่การเกษตรในเขต
องค ์การบร ิหารส ่ วน
ตำบลป่าก่อดำ 

- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มี
การปลูกพืชหมุนเวียน 

3) ปริมาณน้ำในแม่น้ำ
ลำคลองลดน้อยลง 

- พื้นที่การเกษตรในเขต
องค ์การบร ิหารส ่ วน
ตำบลป่าก่อดำ 

- จัดทำฝาย, ประตูระบาย
น้ำ 

5.2 สิ่งแวดล้อม 1) มีปัญหาเรื่องขยะเพิ่ม
มากขึ้น 

- หมู ่บ ้านในเขตพื ้นที่
องค ์ การบร ิหารส ่ วน
ตำบลป่าก่อดำ 

-  ป ัญหาขยะปร ะช า ชน
สามารถกำจัดขยะเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้าน  

2) มีการเผาเศษฟางข้าว 
เศษใบไม้ หลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

- พื้นที่การเกษตรในเขต
องค ์การบร ิหารส ่ วน
ตำบลป่าก่อดำ 

- รณรงค์ลดการเผาเศษฟาง
ข้าว เศษวัชพืชต่างๆ หลัง
เก็บเก่ียว 

3) ปัญหาสารเคมีมีพิษ
จากการเกษตรปนเปื้อน
สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

พื้นที ่การเกษตรในเขต
องค ์การบร ิหารส ่ วน
ตำบลป่าก่อดำ 

- รณรงค์ใช้สารสกัดชีวภาพ 

6. ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กรและการ
เปลี่ยนแปลง 

6.1) ด้านบุคคล 
 

1) บ ุคลากรย ังไม่ครบ
ตามกรอบโครงสร้าง 
 

- ภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ  

- สรรหาบุคลากรให ้ครบ
ตามกรอบโครงสร้าง 

6.2) อาคาร
สถานท่ี 
 

1) อาคารสถานท ี ่ ไ ม่
พอ เพ ี ย ง ก ั บ จ ำ น ว น
พนักงานและภารกิจที่
รับถ่ายโอนเพิ่มมากขึ้น 

- ภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ  

- ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
สถานที่เพิ่มเติมให้พอเพียง
กับภารกิจที่มากขึ้น 
 

6.3) วัสดุอุปกรณ์/
เครื่องมือ ครุภัณฑ์ 

1) วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงานยังไม่เพียงพอ 

- ภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

-  จำเป ็นต ้องจ ัดหาว ั สดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ  
เพ ิ ่ ม เต ิ ม ให ้พอเพ ี ย ง กับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น 
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ส่วนท่ี 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบคมนาคม
และระบบสาธารณูปโภค 

1.บรกิารชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- กองช่าง 
 

- กองคลงั 
- สำนักปลัด 
 

๒ การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
การกีฬา 

1.บรกิารชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- กองการศึกษา 
- หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

- สำนักปลัด 
- กองคลงั 
 

๓ การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีว ิต ส ังคม เศรษฐกิจ
และสาธารณสุข   

1.บรหิารทั่วไป 
2.การชุมชนและ
สังคม 
3.การเศรษฐกจิ 
4.การดำเนินงานอื่น 

1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.แผนงานการเกษตร 
4.แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
5.แผนงานงบกลาง 

- สำนักปลัด 
- กองช่าง 
- หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

- กองคลงั 

๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

๑. บริการชุมชนและ
สังคม 
๒. การเศรษฐกิจ 
3.บรหิารทั่วไป 

1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 
 

-สำนักปลัด 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

- กองคลงั 

5 การพ ัฒนาด ้ านก า ร
บริหารและการเมืองการ
ปกครอง 

1.บรหิารทั่วไป 
2.บรกิารชุมชนและ
สังคม 
3.การเศรษฐกจิ 
4.การดำเนินงานอื่น 

1.แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
2.แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 
3.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
5.แผนงานงบกลาง 

- สำนักปลัด 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา 
- หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

- กองคลงั 
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ส่วนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
         แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๑๐ 

2. ประเด็นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๑๐ 

3. ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๑๐ 

4. ยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนอืตอนบน 2 ๑๐ 

5. ยุทธศาสตร์จงัหวัดเชียงราย พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ ๑๐ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) ๑๐ 

7. ไทยแลนด์  ๔.๐ ๑๐ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- วิสัยทัศน์ 
- ยทุธศาสตร ์
- เป้าประสงค์ 
- ตัวช้ีวัด 
- ค่าเป้าหมาย 
- กลยุทธ์การพฒันา 
- จุดยืนทางยทุธศาสตร ์
- แผนงาน 
- ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

3๐ 
(3) 
(3) 
(3) 
(5) 
(3) 
(3) 
(3) 
(2) 
(5) 

คะแนนรวม ๑0๐ 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

1. โครงการ ครุภัณฑ์ เพื่อบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่สามารถดำเนินการได้     
ตามอำนาจหน้าที ่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗      
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐ 

2. โครงการฯ ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐ 

3. โครงการฯ ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑๐ 

4. โครงการฯ ถูกบรรจุตรงแผนงานตามรูปแบบจำแนกประเภทรายรับ -จ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๑๐ 

5. โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ สอดคล้องตาม
เป้าหมายของโครงการ หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจา้งและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

๑๐ 

6. โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคา
สอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

๑๐ 

7. โครงการฯ  มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  ๑๐ 

8. โครงการเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

๑๐ 

9. โครงการฯ  ผ่านความเห็นชอบจากประชาคมท้องถ่ิน 10 

10. โครงการฯ ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา  

สภาท้องถ่ิน 

๑๐ 

คะแนนรวม ๑๐๐ 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ลำดับ
ท่ี รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการท่ีสามารถดำเนินการได้ (xxx โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

1 โครงการบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

xxx xx,xxx,xxx 

xx.xx xx.xx xx.xx 

2 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

xxx xx,xxx,xxx 

3 จากเงินสะสม xxx xx,xxx,xxx 
4 จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = xxx 
- เงินสะสม  = xxx 

xxx xx,xxx,xxx 

4 สามารถดำเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = xxx 
- เงินสะสม =  xxx  

xxx xx,xxx,xxx 

 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการชี ้ว่าองค์กรต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) 
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 
 
 
 

 
 

 จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจำเป็น  
ที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  4 ประการข้างต้น 
เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ 
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(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินและให้มีความสอดคล้องกัน 

 ๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์ด้านการคลัง 
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 ๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ให้สามารถ
ดำเนินการไดภ้ายในปีงบประมาณนั้น 

 ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ     
แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปา่ก่อดำ 
********************** 

 
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)      

ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสว่นตำบลป่าก่อดำ ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 และสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้มีมติเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2564 ซึ ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 17 (4) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป  

อาศัยอำนาจตามข้อ 17 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. ๒๕61 จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้รับทราบ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  28  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

       สุทัศน์  ศรีจันทร์ 
ศรีจั  สุทัศน์  ศรีจันทร์ 

 (นายสุทัศน์  ศรีจันทร์)  
 นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลป่ากอ่ดำ 
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