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 สวนที่ 1 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

1. ผลการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

      1.1 สรุปสถานการณการพัฒนาท่ัวไป  

                     การพัฒนาทองถ่ินของจังหวัดนาน ในหวงพ.ศ. 2561 – 2565 คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดนาน ไดมีการทบทวน ปรับปรุง ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา  
ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายของ
รัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดนานและยุทธศาสตรการพัฒนาในทุกระดับ ภายใตวิสัยทัศน (Vision): องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดนาน เปนองคกรพัฒนาท่ีมีคุณภาพ มุงสรางความอยูเย็นเปนสุขของคนนาน ดวยนวัตกรรมและ
การบริการ เพ่ือสังคมชุมชนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนาน โดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ
จังหวัดนาน ตระหนักถึงความสําคัญของการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จึงไดกําหนดแนวทางหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ
ประสานงานพัฒนาทองถ่ิน และกําหนดรูปแบบแนวทางการประสานงานผานกลไกคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ เพ่ือใหการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนานใชยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดนาน เปนแนวทางจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย คสช. นโยบายรัฐบาลเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทุกระดับใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยคํานึงถึงขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานของ
ทองถ่ินเปนสําคัญ 

  ผลการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ในหวงพ.ศ. 2557 – 2560 ทําใหจังหวัดนาน
ไดรับทราบขอมูลปญหาในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน และไดขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
จังหวัดนานผานโครงการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน สามารถสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดนาน ตามวิสัยทัศน “เมืองแหง
ความสุข เศรษฐกิจสรางสรรค ธรรมชาติสมบูรณ การเกษตรม่ังค่ัง ชุมชนเขมแข็ง ทองเท่ียวยั่งยืน” ซ่ึงได
ดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ผลการพัฒนาตามแผนในมิติของ Growth 
& Competitiveness จากเดิมประชากรมีรายไดเฉลี่ย 61,010 บาทตอคนตอป คิดเปนอันดับท่ี 62  
ของประเทศ มีแนวโนมไปในทิศทางท่ีดีข้ึน โดยในป 2559 ประชากรมีรายไดเฉลี่ย เทากับ 68,285 บาทซ่ึงอยู
ในอันดับท่ี 57 ของประเทศ ดานผลิตภัณฑจังหวัด ไดมีการผลักดันผลิตภัณฑจังหวัดใหเปนท่ีรูจัก   
ใน 2 ชนิด คือ 1) ผาซ่ิน และ 2) เครื่องเงิน แตยังมีขอจํากัดในดานมูลคาของผลิตภัณฑ ซ่ึงไมเกิดการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมมูลคา (Value Added) เทาท่ีควร ในดาน GDP จังหวัดนานมีขอจํากัดในดานผังเมืองซ่ึงไมมีพ้ืนท่ีผัง
เมืองสีมวง ท่ีเปนพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงในพ้ืนท่ีผังเมืองสีมวงนี้เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหจังหวัดมี GDP ท่ีสูง 
ดังนั้นจังหวัดนานจึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการเกษตรและการทองเท่ียว การพัฒนาในระยะท่ีผานมาทําให
จังหวัดนานมีความสําคัญในการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนาน (พ.ศ.2566 – 2570)                        



ห น า  | 2 
 

ในระยะท่ีผานมายังพบปญหาในการพัฒนาท่ีมีขอจํากัดเพราะพ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดนาน รอยละ 85 เปน
พ้ืนท่ีปา และมีพ้ืนท่ีทํากินเพียงรอยละ 15 ดวยขอจํากัดของพ้ืนท่ีท่ีมีอยูอยางจํากัด จึงทําใหเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ี
ปาเพ่ือทําการเกษตร   

      1.2 การประเมินผลการนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต

จังหวัด ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนาน มีความเขาใจและสามารถนํายุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากยุทธศาสตร

การพัฒนาฯท่ีกําหนดในหวงป พ.ศ. 2557 – 2560 มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาในทุก

ระดับ โครงการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินไดเขาสูระบบงบประมาณการพัฒนาอยางเทาเทียม ผานข้ันตอน

กระบวนการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน นอกจากนี้ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

เขตจังหวัดยังเปนกรอบในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปน

กรอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณพัฒนาท่ีผานระบบการประสานแผนและตรงกับการแกปญหารวมถึง

ตอบสนองความตองการของประชาชนในกระบวนการประชาคมทองถ่ิน  

2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน 

    2.1 ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคัญ 

                    องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนาน สามารถนํายุทธศาสตรการพัฒนาเปนกรอบใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ท่ีดําเนินการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินในระดับอําเภอ และบูรณา

การโครงการเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน ครอบคลุมท้ัง  

15 อําเภอ และนําไปสูการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินในทุกระดับ 

   ท้ังนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ในฐานะผูประสานแผนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

เขตจังหวัดนาน ไดรวบรวมโครงการการประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด

นานโครงการทองถ่ินบูรณาการหรือโครงการเกินศักยภาพ เขาสูกระบวนการจัดทําแผนขององคการบริหาร

สวนจังหวดั รวมถึงประสานแผนรวมกับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

    2.2 ผลกระทบ 

                   บริ บทการ เปลี่ ย นแปลง ท่ีส งผลต อกา ร พัฒนาจั งหวั ดน าน  ห ว งป  2557 -2560  

จากสถานการณเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีการเคลื่อนไหวท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดลอม 

สงผลใหจังหวัดนานมีการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ เชน การขยายท้ังทางดานการคาการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน 

เชน การลงทุนกอสรางโรงไฟฟาพลังงานถานหินท่ีเมืองหงสา แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว การลงทุนเปด

หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางเทสโกโลตัส บิ๊กซีซุปเปอรเซนเตอร การขยายตัวการคาชายแดน ไทย – ลาว 

ตลอดจนปญหาอุทกภัยและภัยแลงท่ีเกิดจากปญหาสภาวะโลกรอน สรางความแปรปรวนกับสภาพอากาศ

จังหวัดนานไดรับผลกระทบโดยตรงท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และท่ีสําคัญ ปญหาราคาน้ํามันราคาแพง

ข้ึนตลอดเวลาจนสงผลใหตนทุนดานพลังงานเพ่ิมข้ึน ท่ีสําคัญสงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนอาหารข้ึนใน

หลายประเทศสงผลใหตนทุนอาหารในโลกเกิดราคาแพงข้ึน สรางความเดือดรอนตอประชาชนคนยากจน  
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ในท่ัวทุกภูมิภาคในปจจุบันสงผลใหจังหวัดกําหนดทิศทางการพัฒนาข้ึน ดังนี้ จังหวัดนาน กําหนดกรอบทิศ

ทางการพัฒนาแบบบูรณาการ ใหจังหวัด กาวสูความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน และสมดุลภายใตการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ิมพูนปาไม น้ํา สัตวปา และการเพ่ิมโอกาสในชีวิตของคนเมืองนานเปน

สังคมท่ีปลอดยาเสพติดและปญหาอาชญากรรม มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ยึดถือขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงาม มุงสูเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเปนศูนยกลางการทองเท่ียว เปด

ประตู สูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 

( จีนตอนใต ) มุงเนนในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพการผลิต โดยมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจนสามารถประเมินผล

ไดในแตละหวงระยะเวลา 

  จากการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนาน และการ

ประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในระยะเวลาท่ีผานมามีการดําเนินการพัฒนาระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสง การสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีมาตรฐาน การพัฒนาปรับปรุงแหลง

ทองเท่ียวใหมีมาตรฐาน พรอมท้ังมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว และการสงเสริมการกีฬา การฟนฟู 

เฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปองกันรักษาความสงบภายใน การสงเสริม สนับสนุนบํารุง

ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต  ท่ีดี แตยังไม

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี จําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป 

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 

   3.1 ปญหาและอุปสรรค 

                  การปกครองสวนทองถ่ินถือไดวาเปนระดับของการปกครองท่ีมีความสําคัญไมนอยไปกวาการ

ปกครองในสวนกลางและสวนภูมิภาค เนื่องจากเปนองคกรหรือหนวยงานท่ีชวยรัฐในการบริหารหรือ

ตอบสนองความตองการของประชาชน รวมท้ังแกไขปญหาในระดับทองถ่ินท่ีรัฐไมสามารถดําเนินการไดอยาง

ท่ัวถึง โดยมีวัตถุประสงคสําคัญอยางหนึ่ง คือ การแบงเบาภาระของรัฐบางกลาง (โกวิท พวงงาม,2550, หนา 

14) ในการดูแลพ้ืนท่ีตางๆ โดยเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินเพียงพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งการปกครองสวน

ทองถ่ินดําเนินการผานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละรูปแบบท่ีมีภารกิจหนาท่ีในดานตางๆ ไมวาจะเปน

ดานสาธารณูปโภค ดานคุณภาพชีวิต ดานสิ่งแวดลอม เปนตน (วสันต เหลืองประภัสร, 2547) โดยท่ีตามปกติ

แลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงก็จะรับผิดชอบในหนาท่ีเหลานั้นในเขตพ้ืนท่ีของตนเองเปนหลักและ

มีขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน (ธเนศวร เจริญเมือง, 2550,หนา 27) ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการ

ภายในทองถ่ินดวยตัวเอง การรวมกันทํากิจกรรมบางอยางกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนอาจจะเกิดข้ึนเปน

บางครั้งบางคราว ท้ังนี้สามารถสรุปประเด็นปญหาอุปสรรคสําคัญในการดําเนินงานดังนี้ 

  ปญหาสําคัญประการหนึ่ง คือความไมสอดคลองกันระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาและ

โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลาวคือ รูปแบบโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแตละแหง ไมมีโครงการในลักษณะประสานงานรวมกันระหวางหนวยงานและหนวยงานอ่ืน 

  อีกประการหนึ่ง คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงมีงบประมาณคอนขางจํากัด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองใชจายงบประมาณตามลําดับความสําคัญของปญหา 
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  ประการท่ีสาม ความรูและความสามารถของเจาหนาท่ีในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ

แตกตางกัน ซ่ึงเปนผลมาจากการแบงโครงสรางและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง 

สงผลตอการกําหนดภาระความรับผิดชอบดานการจัดการปญหาการพัฒนาทองถ่ินแตกตางกัน 

  ประการท่ีสี่ คือ ความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนาน ท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะผลกระทบจากสถาการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ทําใหเกิดขอจํากัดในการพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการรับมือ

กับสถานการณ เชน การบริหารจัดการศูนยพักคอย โรงพยาบาลสนาม การสนับสนุนวัคซีนใหกลุมเปาหมายใน

สถานการณท่ีแมแตรัฐบาลยังขาดประสิทธิภาพในการบูรณาการ และการเตรียมความพรอมในสถานการณ

ฉุกเฉิน เปนตน รวมถึงขอจํากัดของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรนอยลง 

  ประการสุดทาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนาน ยังไมสามารถพัฒนาทางเลือกในการ

เขาถึงงบประมาณผานกระบวนการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินไดอยางเต็มศักยภาพ รวมท้ังยังมีความสับสน

เรื่องท่ีมาของแหลงงบประมานและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีจะขอรับการสนับสนุน 

     3.2 การดําเนินงานท่ีผานมา 

                  การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนาน ในหวงปการพัฒนา 

พ.ศ. 2561-2565 ไดมีการจัดทําโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัดอยางรอบดานครอบคลุมในประเด็นท่ีหลากหลาย โดยมุงเนนการแกปญหาและตอบสนองความตองการ

ของประชาชนชาวนาน ซ่ึงสามารถสรุปกลุมโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดนาน ดังนี้ 

   การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ การทองเท่ียว และคุณภาพชีวิต ประกอบดวย

การพัฒนาเสนทางคมนาคม พัฒนาระบบสาสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในจังหวัด สงเสริมพัฒนาการ

ทองเท่ียวจังหวัดนาน ในการอนุรักษและฟนฟูแหลงทองเท่ียว  สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานทองเท่ียว 

และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเท่ียว ท้ังการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศน และเชิง

เกษตรกรรม พัฒนาศักยภาพองคกรชุมชน ผูนําชุมชน  ผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน องคกรสตรี ผูสูงอายุ   และ

เยาวชน  พัฒนาและบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด  ท้ัง

ในดานการพัฒนาบุคลากร การจัดหาและสนับสนุน เครื่องมืออุปกรณในการปองกัน และเฝาระวังภัย  

  การพัฒนาดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยมุงเนนทํานุบํารุงรักษา

เอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรม โบราณสถาน และแหลงประวัติศาสตร 

รวมท้ังศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินของชาวจังหวัดนาน  ใหดํารงอยู  และสืบทอดสู

คนรุนหลัง สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับการศาสนา นอกจากนี้องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนาน ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือขายศิลปหัตถกรรมพ้ืนท่ี ในการสรางมูลคา

และการยอมรับงานพุทธศิลป งานศิลปหัตถกรรมพ้ืนถ่ินนาน 
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  ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน  

สนับสนุนโครงการพัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีลุมน้ําตางๆ ในจังหวัดนาน สงเสริมการจัดการแกไขปญหาอุทกภัย  

และแกปญหาภัยแลงในจังหวัด สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

สงเสริมการมีสวนรวมรับผิดชอบของประชาชนและชุมชนในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีนาอยูอาศัย   สงเสริมท้ังเกษตรกรรมทางเลือก และแบบครบวงจร ตาม

แนวทางระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียงสอดคลองกับศักยภาพของชุมชนในระดับรากหญาใหสามารถ

พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

  โครงการพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา สนับสนุนสถาบันการศึกษาใน

จังหวัดนาน ท้ังดานงบประมาณ และวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมงานของเด็ก

และเยาวชน พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด สงเสริมงานสุขภาพอนามัย 

สงเสริมการกีฬา นันทนาการ และยกระดับศูนยการกีฬาของจังหวัด  พัฒนาคุณภาพงานดานสาธารณสุข  

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครดานสาธารณสุข และเครือขายอนามัยทองถ่ิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

การสนับสนุนมาตรการแกปญหาสถาณการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และโรคอุบัติใหม 

รวมถึงโรคระบาดในสัตว เชน โรคระบาดติดเชื้อในสัตวลัมปสกิน เปนตน 

             การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ประกอบดวยโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถสนองตอบ ตอการแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนชาวจังหวัดนาน  สรางโอกาสใหประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัด เขามามี

สวนรวมในการกําหนด และบูรณาการแผนงานโครงการของทองถ่ินรวมกัน เพ่ือรวมกันพัฒนาทองถ่ิน สงเสริม

บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดนานใหมีโอกาสในการศึกษาอบรมเพ่ิมพูนองคความรู เพ่ือยกระดับการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  การบริหารจัดการสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และโรคระบาดอ่ืน รัฐบาล

ภายใตศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ไดออกคําสั่ง เปน

นโยบายสาธารณะตางๆเพ่ือใชสําหรับการรับมือการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 

ผานคําสั่งตางๆของกระทรวงสาธารณสุขและออกเปนพระราชกฤษฎีกาเพ่ือยับยั้งการเดินทางในเวลาวิกาลของ

ประชาชน เพ่ือปองกันการแพรเชื้อและรับเชื้อ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูทุกแหงในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนาน

ตองนํานโยบายรัฐบาลและจังหวัดไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีของตนเอง ถือเปนความทาทายและการบริหารความ

เสี่ยงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทามกลางสถานการณท่ีคับขัน โดยหลักแลว องคกรปกครองทองถ่ินนั้นมี

หนาท่ีท่ีจะตองดูแลประชาชนในพ้ืนท่ีอยูแลว แตในสังคมไทยนั้นแตละพ้ืนท่ีมีเครือขายท่ีซับซอนของหนวยงาน

จํานวนมากท่ีอยูในพ้ืนท่ี ท้ังในสวนของการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีไดกลาวไปแลว การบริหารราชการ

สวนทองท่ี (หมูบาน ตําบล) การบริหารราชการสวนทองท่ี (จังหวัด อําเภอ และสวนราชการจากสวนกลางท่ีลง

มาในพ้ืนท่ีอีกมากมาย 
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    3.3 แนวทางการแกไข 

  แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพัฒนาทองถ่ินผานกระบวนการประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ิน จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด

นาน มีความเห็นวา ปจจัยสําคัญในการแกปญหาการประสานแผนและจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ควร

ดําเนินการตามแนวทางดังนี้ 

            1.  การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการ 

   โครงการท่ีประสบความสําเร็จจะตองเปนโครงการท่ีไดรับความสนใจและความ

รวมมือจากประชาชน การท่ีจะทําใหประชาชนสนใจและรวมมือได ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการกําหนด

และดําเนินโครงการ เพ่ือใหไดโครงการท่ีประชาชนตองการและพึงพอใจมากท่ีสุด ดังนั้นกอนท่ีจะเริ่มโครงการ

ใดใดผูบริหารและผูปฏิบัติงานจะตองสอบถามและรับฟงความคิดเห็นหรือความตองการของประชาชน เชน 

โครงการเสริมสรางสุขภาพดีถวนหนา โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการสงเสริมสนับสนุน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

      2.  การรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน 

   ในการดําเนินโครงการท่ีใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเสนอความตองการ 

หรือใหประชาชนจัดทําโครงการเพ่ือของบประมาณอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในระยะเริ่มแรก

ประชาชนอาจจะยังไมมีความรูความสามารถในการนําเสนอโครงการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง

มอบหมายเจาหนาท่ีใหเปนผูรับผิดชอบในการเปนพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหความรูแกประชาชนในการเขียนโครงการท่ี

ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ นอกจากนั้นยังตองทําหนาท่ีประสานงาน เสนอแนะ และอํานวยความ

สะดวกในการดําเนินโครงการใหแกประชาชน เชน การติดตอวิทยากรมาใหความรูแกประชาชน และการ

สนับสนุนใหชุมชนหันมาชวยเหลือและรวมมือกันมากข้ึน เปนตน 

      3.  การแปลงวิสัยทัศน นโยบาย และยุทธศาสตรสูการปฏิบัติงานอยางแทจริง 

   การขับเคลื่อนวิสัยทัศน นโยบาย และยุทธศาสตรของหนวยงานเพ่ือนํามาสูการ

ปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญและจําเปน โดยการจัดทําและดําเนินโครงการใหเปนรูปธรรม เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนา

ทองถ่ินอยางตอเนื่องและยั่งยืน และการใหบริการสาธารณะแกประชาชนอยางมีคุณภาพ ท้ังนี้ในการดําเนิน

โครงการใดใดจะตองคํานึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน นโยบาย ยุทธศาสตรและเปาหมายของ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะตองสอดคลองไปในทิศทางเดียว ดังนั้น การถายทอดวิสัยทัศนขององคกรและ

นโยบายของผูบริหารใหแกบุคลากรผูดําเนินงานเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหโครงการประสบความสําเร็จ 

ประการหนึ่ง 

  4.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   การดําเนินโครงการจะตองมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและ

ปรับปรุงการทํางาน และเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นยังทําใหทราบถึงความตองการและความพึง

พอใจของประชาชนผูเขารวมโครงการ ซ่ึงจะชวยให องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับทราบถึงปญหา อุปสรรค

ของการดําเนินโครงการ และสามารถประเมินไดวาโครงการท่ีจัดทําข้ึนประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด 
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นอกจากนั้นแลว ควรมีการประเมินผลถึงความคุมคาของงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการก็จะเปน

ประโยชนตอการจัดสรรงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

      5.  ความเพียงพอของงบประมาณ 

    งบประมาณเปนปจจัยหลักในการดําเนินโครงการ ซ่ึงการดําเนินใหสําเร็จจะตองมี

การจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนั้นจะตองคํานึงถึงการใชงบประมาณอยางคุมคาและ

มีประสิทธิภาพ รวมท้ังเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยตองพิจารณาถึงผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนิน

โครงการท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีดีข้ึน หากเปนโครงการท่ีมีผลให

ประชาชนมีความสุขเพ่ิมข้ึน โดยไมสามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณก็ตาม ก็ถือวาโครงการมีความคุมคาเชนกัน 

(ท่ีมา: ปจจัยแหงความสําเร็จในการบริหารจัดการและดําเนินโครงการของอบจ.แพรและของ อบจ.พิษณุโลก, 

รายงานวิจัยเลขท่ีRDG5040021, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (มรุต วันทนากร สรุปและเรียบเรียง).

2551) 
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สวนที่ 2  

ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา 

1. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
    ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) เปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศและ
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศ
ไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ 
อยางกวางขวางและตอเนื่องเพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทํา
รายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศใหคนใน
สังคมอยูรวมกันอยางสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไดยากและซับซอนมากยิ่งข้ึน โดยเรงสรางภูมิคุมกัน
เพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานประเทศดานตาง ๆ ใหเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยาง
เปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู และความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ ดังนี้ 

วิสัยทัศน : “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

  ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยในทุกมิติ ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและ
อธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็งเปนศูนยท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต และความปลอดภัยในทรัพยสิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมี
ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
  ความม่ังคั่ง คือ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง เศรษฐกิจมีความสามารถใน
การแขงขันสูง ความสมบูรณในทุนท่ีสามารถสรางการพัฒนาอยางตอเนื่อง ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ี
สามารถสรางความเจริญ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและ
ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  อนาคตประเทศไทย ป พ.ศ. 2579 ทุกภาคสวนตองรวมมือกันขับเคลื่อนใหกาวไปสู เศรษฐกิจและ
สังคมไทยท่ีมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
สังคมไทยท่ีเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
รับผดิชอบ โปรงใสตรวจสอบไดและประชาชนมีสวนรวม ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระดับภูมิภาคและระดับ
โลก ระบบเศรษฐกิจมีความเปนชาติการคา บนฐานการขยายตัวของอุสาหกรรมแหงอนาคต การทองเท่ียว
ตลาดคุณภาพ การบริหารคุณภาพ การคาปลีก และเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเขมขน และคนไทยในอนาคตเปนมนุษย
ท่ีสมบูรณ เปนพลเมืองท่ีสามารถเรียนรูดวยตัวเอง เปนพลเมืองท่ีตื่นรู มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอ
สวนรวม เปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก และเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน นําไปสูการพัฒนาให
คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและ
เปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรไว 6 ดาน ดังนี้ 
 
1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

(1) เสริมสรางความม่ันคงของ 
สถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
และพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น 
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายใน 
และความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหาร 
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ 
และความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและ 
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ 
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพ 
การผนึกกําลังปองกันประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง 
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
 
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคาการลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกร 

รายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการยกระดับผลิตภาพ 

แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
  (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ 
เมืองศูนยกลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน 
 

3. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
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(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครวัไทย 
 

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 
(1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

5. ยุทธศาสตรการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(1) จัดระบบอนุรักษฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ 

อุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง 
 

6. ยุทธศาสตรดานการการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 - 2570) 
   คณะ รั ฐ มน ตรี มี ม ติ รั บ ท ร าบก รอ บแ ผน พั ฒน า เ ศ ร ษฐ กิ จ แ ละ สั ง ค มแ ห ง ช า ติ  
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
เสนอในวันท่ี 7 เมษายน 2564 โดยมีกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 ของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังระดับภาคท้ัง 4 ภาค และระดมความคิดเห็น
เฉพาะกลุม(Focus Group) เชน กลุมภาครัฐ กลุมภาคเอกชน กลุมภาคเยาวชน เพ่ือใหไดขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะท่ีครอบคลุมครบถวน  
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนาน (พ.ศ.2566 – 2570)                        



ห น า  | 11 
 

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 
“พลิกโฉมประเทศไทยสู เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน”  

(Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand) 
 
เปาหมายและแนวทางการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
   การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะตอไป ทามกลางกระแสแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนใน ระดับโลก รวมกับปจจัยเรงจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ไดสงผลใหบริบทสถานการณของ
ประเทศไทย ท่ีมีขอจํากัดภายในหลายประการอยูjดั้งเดิม อาจตองเผชิญกับความเสี่ยงท่ีทําใหประเทศไทยมี
ความเปราะบางยิ่งข้ึน โดยหากม ไดรับการแกไขอยางเรงดวนแลว จะเปนเหตุใหประเทศไทยไมสามารถกาว
ตามโลกไดอยางเทาทัน และพลาดโอกาสท่ีจะใชประโยชนจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการเปนแตม
ตอเพ่ือ พัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีตองการ 
   ภายใตกระแสแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน อาทิ ความกาวหนาของเทคโนโลยีอยาง
พลิกผัน การ เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสู?สังคมสูงวัย และภาวะโลกรอนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมกับ ปจจัยเรงจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีกอใหเกิดความผันผวนของสถานการณ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมแกหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น พบวาแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว สามารถนํามาซ่ึงโอกาสและความเสี่ยงท่ีจะชวยผลักดันใหการพัฒนาประเทศไทยใน
ระยะตอไปใหเกิดผลสําเร็จ หรือเปนอุปสรรค หนวงรั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหไมสามารถบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไว ข้ึนอยูกับ บริบทหรือศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยโอกาสท่ี สําคัญสําหรับประเทศไทยซ่ึงมีท่ีมาจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในระดับ
โลก พบวามีท่ีมาจากความกาวหนา และความแพรหลายของเทคโนโลยีเปนหลัก ซ่ึงการสรรคสรางประโยชน
จากเทคโนโลยีใหเกิดเปนโอกาส สําหรับประเทศไทยไดนั้น ตองอาศัยการพัฒนาคนและระบบบริหารจัดการ
ดานดิจิทัลและขอมูลสารสนเทศให มีความพรอมเพ่ือรองรับโอกาสท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงใหกระจายลง
สูทุกภาคสวนอยางท่ัวถึง เทาทัน ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงท่ีคาดวาจะสงผลกระทบเชิงลบและเปนความทา
ทายท่ีสําคัญตอประเทศไทยในการท่ี จะตองเรงแสวงหาแนวทางในการแกไขรับมือนั้น พบวามาจากแนวโนม
ดานการเปลี่ยนแปลงโครงสราง 
  เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 ไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตเง่ือนไขความทาทายท้ังหลายดังกลาว จึงจําเปนท่ีประเทศจะตองเสริมสรางใหเกิด 
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในระดับโครงสรางของประเทศบนพ้ืนฐานของความเขมแข็ง สมดุล และยั่งยืน เพ่ือ 
กาวขามปญหาอุปสรรคเดิมใหประเทศไทยมีสมรรถนะเพียงพอตอการบริหารจัดการความเสี่ยง พรอมท้ังเรง 
เพ่ิมศักยภาพในการสรางสรรคประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสมและทันทวงที 
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ประเด็นหลักและหมุดหมายการพัฒนา 
 

ประเด็นหลัก หมุดหมาย (Milestone) 

เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
(High Value-added Economy) 

ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 

ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณคาและความยั่งยืน 

ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตของอาเซียน 

ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

ไทยเปนประตูการคา การลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกส 
ท่ีสําคัญ 

ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัลของ
อาเซียน 

สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค 
(High Opportunity Society) 

ไทยมี SMEs ท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได 

ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ทันสมัยและนาอยู 

ไทยมีความจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทาง
สังคมท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

วิถีชีวิตท่ียั่งยืน 
(Eco-friendly Living) 

ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 

ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ปจจัยสนับสนุนในการพลิกโฉมประเทศ 
Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 

ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่องตอบโจทยการ
พัฒนาแหงอนาคต 

ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง 
  
ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม 
  ประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.)ท่ีเขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนท่ีวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” มีภารกิจสําคัญ
ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศ
ใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆท่ีเปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได 
(ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย) 
  หลายประเทศกําหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหมเพ่ือสรางความม่ังค่ังในศตวรรษท่ี 21 อาทิ 
สหรัฐอเมริกากลาวถึง A nation of Makers อังกฤษกําลังผลักดันประเทศสู Design of Innovation จีน
ประกาศโมเดล Made inChina 2025 สวนอินเดียกําลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใต วางโมเดล
เศรษฐกิจเปน CreativeEconomy และประเทศลาวประกาศโมเดลเศรษฐกิจเปน Power of ASEAN สําหรับ
ประเทศไทยมีการปรับโมเดลเศรษฐกิจหลายครั้ง โดยเริ่มจากประเทศไทย 1.0 เนนภาคการเกษตร เชน ผลิต
และขาย พืชไร พืชสวน หมู ไก เปนตนตอมา “โมเดลประเทศไทย 2.0” เนนอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิต
และขายรองเทา เครื่องหนัง เครื่องดื่มเครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเปา เครื่องนุงหม เปนตนและยุคปจจุบัน 
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คือ ประเทศไทย 3.0 เปนอุตสาหกรรมหนักเชน การผลิตและขาย สงออกเหล็กกลา รถยนต กลั่นนํามัน แยก
กาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต เปนตน 
  นับตั้งแตประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยนโยบายตาง ๆ พบวา มีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ตอป แตมาถึงหลังป 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเปน 3-
4% ตอปเนื่องจาก 1. ไทยไมเคยปรับโครงสรางเศรษฐกิจอยางจริงจังมากอน 2.ไมเคยมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ของตัวเอง3.แรงงานยังมีทักษะไมดีพอจนกลายเปนปญหาความเหลื่อมล้ําของโอกาส ดวยเหตุนี้ รัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ จันทรโอชา จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศดวยแนวความคิดประเทศ
ไทย 4.0 เพ่ือผลักดันประเทศใหหลุดพนกับดัก 3 กับดักท่ีกําลังเผชิญ คือ 1. กับดักประเทศรายไดปานกลาง 
(Middle Income Trap)2. กับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap) และ 3. กับดักความไมสมดุลของการ
พัฒนา (Imbalance Trap)ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจจากท่ีกลาวมาขางตนไปสู ยุค
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
   
 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด 
สรางสรรค และนวตักรรม 

3. เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
 
ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะตองเปล่ียนผานท้ังระบบใน 4 องคประกอบสําคัญ คือ 
  1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน (Traditional Farming) ไปสูการเกษตรสมัยใหมท่ี
เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึน และเปนเกษตรกรแบบ
เปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 
  2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลาไปสู
การเปน Smart Enterprises และ Start ups ท่ีมีศักยภาพสูง 
  3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสู High Value Services 
  4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงประเทศไทย 4.0 
ถือเปนการพัฒนาเครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New Enginesof Growth) ดวย
การเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศท่ีมีอยู 2 ดาน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ 
และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบเปน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 
  1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร(Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 
  2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 
  3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 
(SmartDevices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน 
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  4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา 
(Edtech)อี-มารเก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน 
  5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง (Creative, Culture & High 
ValueServices) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการทองเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 
 
3.  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 
 ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอัตลักษณโดดเดน ท่ีมีการฟนฟู สืบสานและ
สรางสรรคพัฒนาสูการผลิตสินคาและบริการ โดยเฉพาะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ
หัตถกรรมท่ีมีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนท่ีเกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมตอการปรับระบบการผลิต
เพ่ือสรางคุณคาตามแนวทางเกษตรอินทรียนอกจากนี้ ทําเลท่ีตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการคา
การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบานในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน าโขง และสามารถ
ขยายไปสูจีนตอนใตและกลุมประเทศเอเชียใตตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต และ ตะวันออก-ตะวันตก
รวมถึงเปนพ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีสําคัญของประเทศ 
 
 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร:  
 พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาค 
ลุมแมน้ําโขง 
 
3.1    ยุทธศาสตรการพัฒนาพัฒนาภาคเหนือ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ สามารถสรางมูลคาเพ่ิมอยาง

ยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมท้ังตอยอดการผลิตสินคาและบริการท่ีมี
ศักยภาพสูงดวยภูมิปญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคGMS BIMSTEC และ 
AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุอยางมีสวน
รวมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5  อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําใหคงความสมบูรณ จัดระบบบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสม
และเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเกษตรใหท่ัวถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันอยางยั่งยืน 
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3.2    ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 
 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ.2566 – 2570 มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นการพัฒนา
และคาเปาหมายของตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนา เพ่ือใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของกลุม
จังหวัดท่ีตองการบรรลุเปาหมายในระยะ 5 ป โดยมีการกําหนดทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพ โอกาสปญหา อุปสรรค ความตองการของพ้ืนท่ี มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ทิศทางการ
พัฒนาภาค ท้ังนี้แผนงาน/โครงการสวนใหญสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา และสามารถขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาใหประสบผลสําเร็จได และแผนงานโครงการอยางยอไดแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคโครงการ 
กิจกรรมพ้ืนท่ีเปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา หนวยงานรับผิดชอบ และ ผลผลิต อยางชัดเจน 
 
 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ขอมูลเพ่ือการพัฒนาของกลุมจังหวัดควรเพ่ิมเติมการเปรียบเทียบกับระดับประเทศเพ่ือชี้ใหเห็นถึง
ศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปญหาในกลุมจังหวัด รวมท้ังนําเสนอกระบวนการรวบรวมปญหาและ
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี การประสานแผนระดับตางๆ ในพ้ืนท่ีใหชัดเจน และการนําเสนอผลการ
พัฒนาและแกไขปญหากลุมจังหวัดในชวงท่ีผานมาควรมีการวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ หรือเหตุผล
ประกอบกรณีท่ีไมบรรลุตามเปาหมายดวย สําหรับการวิเคราะห SWOT Analysis ควรเลือกเฉพาะประเด็นท่ี
สําคัญของแตละดานมาใชในการวิเคราะหเพ่ือใหเกิดความชัดเจน อีกท้ังควรปรับปรุงตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
เปาหมายการพัฒนาใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(16) 
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

ภายในป 2570 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
จะเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน 

เชียงราย เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตร และการทองเท่ียว
รุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา ประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

นาน เมืองแหงความสุข  

พะเยา แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย  สังคมเขมแข็งภายใตการเปน
ประชาคมอาเซียน 

แพร เมืองเศรษฐกิจม่ันคง ชุมชนเขมแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ 
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เปาหมายการพัฒนา : 
“ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา” 
 
ตําแหนงการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  จากจุดแข็งประกอบกับโอกาสท่ีเกิดข้ึน กลุ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในดานท่ีตั้ง
สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ มประเทศในอนุภูมิภาคลุ มน้ําโขง 
(GMS)และประชาคมอาเซียน (AC) มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณของกลุมลานนา
ตะวันออกท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาดานการทองเท่ียวและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา
หัตถกรรมอุตสาหกรรม/สินคาชุมชนเปนฐานการผลิตสินคาเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก ขาว  
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม (ลิ้นจี่ ลําไย) มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย นอกจากนั้นสามารถท่ีจะพัฒนาเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับประเทศในกลุม GMS และ AC ท้ังทาง
บก ทางนา และทางอากาศ ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาหลายระดับ พรอมรองรับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1. ศูนยกลางการขนสงและกระจายสินคา เนื่องจากกลุมจังหวัดฯ มีชองทางการขนสงสินคา เชื่อมโยง
กับกลุมประเทศ GMS และ AEC ท้ังทางบกและทางน้ํา และดานการคาชายแดน 

 2. เปนศูนยกลางเมืองทองเท่ียวอารยธรรม “ลานนา” เนื่องจากมีวัฒนธรรม ชนเผาท่ี โดดเดน  
สรางความประทับใจแกนักทองเท่ียว และธรรมชาติท่ีสวยงาม 

3. สินคาเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย โดยมีสินคาท่ีสําคัญ ไดแก ขาว ลําไย ยางพารา และโคเนื้อ 
 
วิสัยทัศน(Vision) :  
              “ภายในป 2570 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน” 
 
พันธกิจ ( Mission) : 
  1. สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การคาการลงทุน การทองเท่ียว และโลจิสติกสเชื่อมโยงสูสากลใหมีการ 
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

2. สงเสริมพัฒนาการและสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลคา 
3. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม อารยธรรมแหงลานนาตะวันออก ดํารงไวซ่ึง

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีเปนเอกลักษณและเปนอัตลักษณและสุขภาพ 
4. อนุรักษ พัฒนา และสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความ สม

บูรณดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีด ี
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เปาประสงคหลัก (Goals) 
1. เปนศูนยกลางการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) 

และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน และลดคาใชจายของผูประกอบการ 
  2. เพ่ิมรายไดจากการสงออกสินคาไปยังประเทศ GMS, AEC และประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 

3. เพ่ิมผลิตภาพและคุณคาของสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมนําสินคาเกษตร  
และอุตสาหกรรม สูตลาดโลก 

4. พัฒนาการทองเท่ียวเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและคุณคาสินคาและบริการเนนฐานเศรษฐกิจท่ียั่งยืนเพ่ิม
มูลคาการทองเท่ียวเพ่ีอเพ่ิมรายได 

5. รักษาความ อุดมสมบูรณของทรัพยากร ธรรมชาติสรางภาคีใน การอนุรักษฟ นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความ 
ยั่งยืนและเตรียมพรอมรับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และกรอบความรวมมือประชาคมอาเซียน 

 
ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการคาการลงทุน และเพ่ิมมูลคาการ
ทองเท่ียวท้ังระบบ รวมถึงสงเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรใหมีมูลคาสูง และสนับสนุนเศรษฐกิจ
ฐานรากใหเขมแข็ง 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : สงเสริมเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย และสงเสริมการดูแลและการ
บริการสุขภาพ  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ
ท้ังท่ีเกิดจากธรรมชาติ ละภัยท่ีเกิดจากมนุษย  
 
3.4  แผนพัฒนาจังหวัดนาน พ.ศ. 2566 – 2570 
 
วิสัยทัศน(Vision) 
                              “  นาน : เมืองแหงความสุข   ” 
 
ขอมูลสําคัญในการพัฒนา 

• มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด 34,630 ลานบาท เปนลําดับท่ี 63 ของประเทศ ซ่ึงรายได

สวนใหญมาจากภาคบริการ ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมแปรรูป 

• มีประชากร จํานวน 475,962 คน มีความหนาแนน 41.49 คน/ตารางกิโลเมตร มีดัชนี

ความกาวหนาของคนอยูท่ี 0.6319 สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ (0.6219) แตในขณะเดียวกันก็

มีสัดสวนคนจนมากเปนอันดับ 3 ของประเทศ  

• และดวยภูมิประเทศท่ี เปนปาเขาสูงและลาดชันกวารอยละ 87.2 มีพ้ืนท่ีราบเพียงรอยละ 12.8 

ของพ้ืนท่ีท้ังหมด โดยเปนพ้ืนท่ีปาตามกฎหมาย 5.96 ลานไร คิดเปนรอยละ 78.6 จึงทําใหเกิด

ปญหาการบุกรุกปาเพ่ือนํามาทําเปนพ้ืนท่ีทํากินสงผลใหเกิดความสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมแตจากการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําดวยกระบวนการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนทําใหพ้ืนท่ีปาของจังหวัดนานเพ่ิมข้ึนกวา 10,000 ไร และจากการดําเนินการ   
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จัดท่ีดินทํากินใหชุมชน ตามนโนบาย คทช. ทําใหอัตราการบุกรุกพ้ืนท่ีปาลดลงการเผาปาและ

ปญหาหมอกควันลดลง สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดนานกลับมาอุดมสมบูรณและ

ประชาชนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางมีความสุข  

 
พันธกิจ ( Mission)  
พันธกิจในการพัฒนาเพ่ือ “สรางสุขอยางสรางสรรค” ใน ๓ ดาน คือ  
 1. สุขภาพดี สรางสรรคโอกาสและสังคมท่ีรมเย็น คือ พัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัยใหมีสุขภาวะท่ี
ดี มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน และสังคมท่ีรมเย็น รวมท้ังสรางโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของจังหวัดนาน  
ใหเปนกําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศและจังหวัด ภายใตหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2. สุขเศรษฐกิจสรางสรรคและมูลคาสูง คือ สงเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ ดานการ
แขงขัน ท้ังในเชิงโครงสรางและภาคการผลิต อุตสาหกรรมและบริการดวยองคความรู ความคิดสรางสรรค  
และนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาสูง 
 3.  สุขธรรมชาติสีเขียว และสรางสรรคการเติบโตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยคุกคามทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความอุดมสมบูรณ ดวยกลไกการมีสวนรวมของประชาชน และท่ี
สําคัญสรางสมดุลในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนาน 
ยุทธศาสตรท่ี 1   การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยองคความรูเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางดานเศรษฐกิจ 

ในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตรท่ี 2      การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวม 

ของภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3     การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี 4     การพัฒนาการทองเท่ียวใหเจริญเติบโตอยางสมดุลยและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5     การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 
 
กลยุทธเพ่ือการพัฒนาจังหวัดนาน 
เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจในการพัฒนาจังหวัดนาน ไดมีการกําหนดกลยุทธเพ่ือเปนหมุดหมายในการพัฒนาจังหวัด
นาน ในระยะ ๕ ป ประกอบดวย 
 1. สุขภาพดี สรางสรรคโอกาสและสังคมท่ีรมเย็น มีกลยุทธในการขับเคลื่อนประกอบดวย 
    o พัฒนาคนทุกชวงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางโอกาสลดความเหลื่อม
ล้ําทางสังคม โดย (๑) พัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัยใหเปนกําลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทยการพัฒนาแหง
อนาคต (๒) สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ (๓) สงเสริมใหประชาชนดํารงตนภายใตหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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     o พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัย สนับสนุนการสรางสุขวภาวะท่ีดี โดย (๑) พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพและสาธารณสุขอยางทันสมัยและครบวงจร                 (๒) สรางสุขภาวะท่ีดี ลดภาวะเสี่ยงใน
โรคไมติดตอรายแรง และ (๓) พัฒนา               ขีดความสามารถในการดูแลผูสูงอายุ 
    o พิทักษสถาบันหลักของชาติและสรางสังคมท่ีสงบสุขรมเย็น โดย (๑) รักษาไวซ่ึงสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ (๒) สงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน     สรางบรรยากาศความสามัคคีปรองดองในสังคม  
 2. สขุเศรษฐกิจสรางสรรคและมูลคาสูง มีกลยุทธในการขับเคลื่อนประกอบดวย 
    o เพ่ิมขีดความสามารถผูประกอบการคา การลงทุน และผลิตภัณฑภูมิปญญาชุมชน โดย  
(๑) นําองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับและตอยอดผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน สราง
มูลคาเพ่ิมเพ่ือกาวไปสูตลาดสากล และ (๒) พัฒนาศักยภาพการคาชายแดน 
     o เกษตรปลอดภัยและมูลคาสูง โดย (๑) พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม (๒) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรชีวภาพ เกษตรปลอดภัย และ (๓) พัฒนาศักยภาพ
และสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและกลุมเกษตรกร 
     o ทองเท่ียวคุณภาพสูง โดย (๑) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพรองรับนักทองเท่ียว (๒) พัฒนาผูประกอบการและยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียว สินคาและบริการ
ใหไดมาตรฐานสากล (๓) สืบสาน รักษา ศิลปวัฒนธรรมวิถึนานและตอยอดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในการทองเท่ียว
เชิงสรางสรรค และ (๔) สรางภาพลักษณดานการทองเท่ียวท่ีดี ประชาสัมพันธและเพ่ิมชองทางการตลาดเพ่ือ
ดึงดูดนักทองเท่ียวคุณภาพ 
  3. สุขธรรมชาติสีเขียว และสรางสรรคการเติบโตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีกลยุทธในการ
ขับเคลื่อนประกอบดวย 
     o ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไดรับการดูแล รักษาและฟนฟู      อยางเปนระบบ  
     o การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทาง
ประชารัฐ โดย (๑) สรางความเขมแข็งของเครือขาย (๒) พัฒนาองคความรู และสรางความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับกฎหมายปาไม ปาชุมชน และอ่ืนๆ และ (๓) บูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการรวมแกไข
ปญหาหมอกควันไฟปา รวมท้ังมลพิษตางๆ  
      o บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยพัฒนาระบบเตือนภัยและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการชวยเหลือและบรรเทาแกอาสาสมัครและจิตอาสา 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนาน (พ.ศ.2566 – 2570)                        



ห น า  | 20 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน 
 
วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน 
 
“นานหนึ่งเดียว นําไปสูหามิติเปาหมาย นานนาอยู นานนากิน นานนาเท่ียว นานนาเรียน นานนาธรรม” 

 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน 
 

การจัดทําแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดนํากรอบการ
ความคิด  และทิศทางการพัฒนาจากนโยบายของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดนาน  แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนาน และ
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548  โดยนําแผนงาน/โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด  และ
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกรภาครัฐท่ีอยูในกรอบ  ภารกิจ  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
จังหวัด  ซ่ึงไดผานการจัดทําประชาคมของทองถ่ินมาวิเคราะหและประเมินผล  กลั่นกรองเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาจังหวัดนานตามอํานาจหนาท่ีในอนาคต  
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ยุทธศาสตรนานนาอยู 
- พันธกิจ 1. สนับสนุนและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณะของจังหวัดใหมีมาตรฐาน 
  2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนาน 
  3. สนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 
 - เปาประสงค โครงสรางพ้ืนฐานสําหรับบริการสาธารณะคุณภาพท่ีมีมาตรฐาน 
  คนนานมีคุณภาพชีวิตดี 
  ระบบบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
  เกณฑในเชิงปริมาณ  
  จํานวนเสนทางคมนาคมพ้ืนฐาน สะพาน ท่ีไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงานได
ปกต ิ(หนวยนับ: กิโลเมตร) 
  รอยละของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหลงน้ําสาธารณะ ท่ีไดรับการบํารุงรักษาให
อยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติ(คาเปาหมาย) 
  จํานวนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนานท่ีไดดําเนินการ(หนวยนับ: โครงการ) 
  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการในการพัฒนาระบบบริการสาธารณะสุข(หนวยนับ: โครงการ) 
  เกณฑในเชิงคุณภาพ รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะ 
- กลยุทธ/แนวทาง/การพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
1.1 พัฒนาเสนทางการคมนาคม เสนทางสัญจรเชื่อม
ระหวางทองถ่ินภายในจังหวัด เสนทางเขาพ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีเชื่อมตอระหวางเขตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ี และเสนทางเขาสูแหลงทองเท่ียวใหมี
มาตรฐาน 

จํานวนเสนทางคมนาคมพ้ืนฐานท่ีไดรับการพัฒนา 
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชเสนทาง
คมนาคม 
จํานวนสายทางท่ีไดข้ึนทะเบียนทางหลวงทองถ่ินท่ี
ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติ 

1.2 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมบํารุงรักษาถนน
รวมถึงรางระบายน้ําในสายทางท่ีไดรับการถายโอน
ภารกิจ และท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ใหครอบคลุมมีมาตรฐาน  

จํานวนสายทางทะเบียนทางหลวงทองถ่ินท่ีไดรับการ
ปรับปรุง พัฒนา บํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี 
 

1.3 พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค แหลง
น้ําเพ่ือการเกษตร การจัดทําระบบธนาคารน้ําใตดิน 
และการบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวม 

จํานวนแหลงน้ํา แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ท่ีไดรับการ
พัฒนาและบริหารจัดการใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
จํานวนกิจกรรม/โครงการดานการบริหารจัดการน้ํา
แบบมีสวนรวม 

1.4 สนับสนุน ประสานการดําเนินงาน และบูรณาการ
ดานเครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร  
และงบประมาณ ในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
รวมกับภาคีเครือขายการพัฒนาทุกระดับ 
 
 

จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีบูรณาการรวมกับ
เครือขายการพัฒนาในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
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กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
1.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชน สตรี ผูสูงวัย ผูพิการ และกลุม
เปราะบางทางสังคม  

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การชวยเหลือประชาชน 

1.6 สนับสนุนใหความชวยเหลือทุกภาคสวนของ
จังหวัด ในการปองกัน ควบคุม รักษา และเยียวยาผู
ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 และ/หรือ โรคระบาดอ่ืน 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมปองกัน ควบคุม รักษา 
และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19  
และ/หรือ โรคระบาดอ่ืน 

1.7สรางกลไกความรวมมือในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 
รอยละของจํานวนผูเก่ียวของกับยาเสพติดลดลง 

1.8 จัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกายอยางเหมาะสม 
สถานท่ีฝกซอมและแข ง ขันกีฬา ท่ี ไดมาตรฐาน 
อุปกรณกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสนาม
กีฬาขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน 

จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีอบจ.นาน สนับสนุนใน
การพัฒนาสถานท่ีออกกําลังกายและพ้ืนท่ีแขงขันกีฬา 
รวมถึงอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมี
มาตรฐาน 

1.9 สนับสนุนกิจการดานสาธารณสุข การพัฒนา
ระบบกองทุนสาธารณสุข กองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ี
จําเปนจังหวัดนาน 

จํานวนกิจกรรม/โครงการดานสาธารณสุข 

1.10 สนับสนุนสงเสริมภาคประชาสังคม  
และการมีสวนรวมของประชาชนรวมถึงสนับสนุน
กิจกรรมขององคกรชุมชน สภาองคกรชุมชน 
 

จํานวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน(หนวยนับ:กิจกรรม) 

1.11 สงเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและ
นันทนาการแกประชาชน 
 

จํานวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนสงเสริมนันทนาการของ
ประชาชน(หนวยนับ:กิจกรรม) 

- หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองชาง /สํานักปลัดฯ /กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม / กองพัสดุและทรัพยสิน  
/กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 - ความเช่ือมโยง 
 ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยองคความรูเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
ทางดานเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ  
 ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาการทองเท่ียวใหเจริญเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรนานนากิน 
 

- พันธกิจ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเกษตร การผลิตอาหารแบบยั่งยืน  
                     รวมถึงการพัฒนาอัตลักษณอาหารพ้ืนถ่ินนาน 
- เปาประสงค ยกระดับและสรางทางเลือกในการพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืน 
  พัฒนาและยกระดับอัตลักษณและวิถีการประกอบอาหาร และผลิตภัณฑอาหารท่ีสรางรายได 
  สนับสนุนการแปรรูปและการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ 
  ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
  เกณฑในเชิงปริมาณ   
  จํานวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และการผลิตอาหารแบบยั่งยืน(กิจกรรม) 
  จํานวนกิจกรรมโครงการพัฒนาและยกระดับอัตลักษณและวิถีการประกอบอาหาร และ
ผลิตภัณฑอาหารท่ีสรางรายได(โครงการ) 
  จํานวนโครงการท่ีสนับสนุนการแปรรูปและการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ 
  เกณฑในเชิงคุณภาพ   
  จํานวนผูประกอบการ กลุมวิสาหกิจท่ีเขารวมกิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิต 
การพัฒนาระบบแปรรูปผลิตภัณณและการตลาด (หนวยนับ:องคกร)  
  รอยละของเกษตรกร หรือกลุมเครือขายเกษตรกรท่ีผานการฝกอบรมเทียบกับจํานวน
เกษตรกร หรือกลุมเครือขายเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
- กลยุทธ/แนวทาง/การพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
2.1 สงเสริมใหมีการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยท้ังพืช
และสัตว การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การเพ่ิม
มูลคา การเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร  

จํานวนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม  

2.2 สนับสนุนทุกกลุมอาชีพในการพัฒนาอาชีพเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ใหผลิตสินคาไดคุณภาพ
และมีมาตรฐาน  

จํานวนเสนทางขนถายผลผลิตทางการเกษตร 
 

2.3 พัฒนาสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย 
การเกษตรท่ีเก้ือกูลตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

จํานวนกิจกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรกรรมท่ีเก้ือกูลตอธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2.4 ยกระดับทักษะ การพัฒนาและสงเสริม
ผูประกอบการดานอาหาร การผลิตอาหารพ้ืนถ่ิน
ผลิตภัณฑอาหารพ้ืนเมือง อาหารเอกลักษณของ
จังหวัดนาน  

จํานวนกิจกรรมยกระดับทักษะ การพัฒนาและ
สงเสริมผูประกอบการดานอาหาร 

- หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองชาง / กองยุทธศาสตร / สํานักปลัด/ สํานักงานเลขานุการฯ 
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 - ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตรจังหวัด :  
ยุทธศาสตรท่ี 1   การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยองคความรูเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางดานเศรษฐกิจ 

ในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตรท่ี 2      การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวม 

ของภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3     การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี 4     การพัฒนาการทองเท่ียวใหเจริญเติบโตอยางสมดุลยและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5     การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 
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ยุทธศาสตรนานนาเท่ียว 
-  พันธกิจ สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวจังหวัดนานอยางเปนรูปธรรม 
 - เปาประสงค ยกระดับการทองเท่ียวของจังหวัดนาน 
  สงเสริมการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวตามเทศกาล ตามฤดูกาล และเทศกาลอาหาร 
  เตรียมความพรอมในการรองรับการทองเท่ียววิถีใหม 
  ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
  เกณฑในเชิงปริมาณ 
  จํานวนโครงการกิจกรรมท่ียกระดับการทองเท่ียวของจังหวัดนาน  
  การพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับนักทองเท่ียว (หนวยนับ:คน) / 
  จํานวนนักทองเท่ียว (หนวยนับ:คน) 
  เกณฑในเชิงคุณภาพ   
  จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนเทียบกับจํานวนนักทองเท่ียวแตละปท่ีผานมา 
- กลยุทธ/แนวทาง/การพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
3.1 สงเสริมการจัดการทองเท่ียวชุมชนอยางยั่งยืน 
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค การทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และวิถีชีวิต  
การทองเท่ียงเชิงเกษตร และการทองเท่ียวท่ีเปน
เอกลักษณของจังหวัดนาน รวมถึงการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวใหม เพ่ือสรางและกอใหเกิดรายไดแก
ประชาชน 

จํานวนกิจกรรมการจัดการ/การสงเสริมทองเท่ียว 
และการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

3.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวตามเทศกาล 
ตามฤดูกาล และการทองเท่ียวเทศกาลอาหาร
ปลอดภัย อาหารทองถ่ินพ้ืนเมืองลานนา เพ่ือสราง
โอกาสในอาชีพและการกระจายรายได 

จํานวนกิจกรรมท่ียกระดับการทองเท่ียวและสราง
โอกาสรายไดของจังหวัดนาน 

3.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรการทองเท่ียว 
มัคคุเทศกชุมชน ของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ชุมชน เพ่ือใหมีความพรอมในการรองรับธุรกิจการ
ทองเท่ียวในทุกดานตามรูปแบบทองเท่ียววิถีใหม 

จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาบุคลากรการ
ทองเท่ียวในการรองรับธุรกิจการทองเท่ียว 

 
- หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองชาง / กองยุทธศาสตร/ สํานักปลัด 
 - ความเช่ือมโยง 
 ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยองคความรูเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
ทางดานเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ  
 ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาการทองเท่ียวใหเจริญเติบโตอยางสมดุลยและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรนานนาเรียน  
 

- พันธกิจ พัฒนาจังหวัดนานสูสังคมแหงการเรียนรู  การจัดการความรู และการเรียนรูตลอดชีวิต 
- เปาประสงค จังหวัดนานเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
  ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
  เกณฑในเชิงปริมาณ  
  กิจกรรมสงเสริมการจัดการศึกษา และสงเสริมการเรียนรูท่ังในและนอกระบบการจัด
การศึกษา (หนวยนับ:โครงการ)   
  รอยละของการเขาถึงระบบการศึกษาของทุกกลุมท่ีตองไดรับการจัดการศึกษา       
                    เกณฑในเชิงคุณภาพ  ความพึงพอใจประชาชนผูไดรับประโยชน (หนวยนับ: คน)  
- กลยุทธ/แนวทาง/การพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
4.1 สนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ 

 
จํานวนกิจกรรมสงเสริมการจัดการศึกษา (โครงการ) 

4.2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 

จํานวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถ่ิน(โครงการ) 
 

4.3 พัฒนาแหลงวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ  
โบราณสถานของจังหวัดนาน แหลงเรียนรูและพ้ืนท่ี
สรางสรรคในทุกระดับ 
 

จํานวนโครงการท่ีสนับสนุนการพัฒนาแหลง
วัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานดานการเรียนรู 

4.4 สนับสนนุโครงการพระราชดําริและตามแนว
พระราชดําริ ในลักษณะการถายทอดองคความรูสูการ
พัฒนาพ้ืนท่ี 

จํานวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนโครงการตามแนว
พระราชดําริ(หนวยนับ:กิจกรรม) 

4.5 สนับสนุนกิจกรรมของผูนับถือศาสนาทุกศาสนา จํานวนกิจกรรมทางศาสนา 
- หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองการศึกษา / กองยุทธศาสตร /โรงเรียนตาลชุม / สํานักงานเลขานุการฯ 
 - ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตรจังหวัด :  
ยุทธศาสตรท่ี 1    การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยองคความรูเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางดานเศรษฐกิจ 

ในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตรท่ี 2     การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวม 

ของภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3    การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี 4    การพัฒนาการทองเท่ียวใหเจริญเติบโตอยางสมดุลยและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5    การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 
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ยุทธศาสตรนานธรรมชาติสมบูรณ 

 
- พันธกิจ คุมครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และพ้ืนท่ีตนน้ํานาน 
                     อยางเปนระบบ 
- เปาประสงค จังหวัดนานมีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ 
                     ผานการบรหิารจัดการรวมกัน 
  ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
  เกณฑในเชิงปริมาณ  อัตราการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีปา(หนวยนับ: ไร)    

เกณฑในเชิงคุณภาพ  รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- กลยุทธ/แนวทาง/การพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
5.1 สรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม (หนวยนับ:คน) 

5.2 สนับสนุน การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมในทุกระดับ และสงเสริมการอนุรักษพ้ืนท่ี
ตนน้ํา รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําอยางเปน
ระบบโดยเครือขายและกระบวนการมีสวนรวม 
 

จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการฟนฟูและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 

5.3 สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีการจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

มีระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมี
มาตรฐาน 
 

5.4 ปองกันและแกไขปญหาภัยธรรมชาต ิ จํานวนปญหาจากภัยธรรมชาติท่ีลดลง 
- หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักปลัด /กองชาง / กองยุทธศาสตร /สํานักงานเลขานุการฯ  
 - ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตรจังหวัด :  
ยุทธศาสตรท่ี 2     การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวม 

ของภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 4    การพัฒนาการทองเท่ียวใหเจริญเติบโตอยางสมดุลยและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5    การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 
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ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการบริการ 
 

- พันธกิจ พัฒนาการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคีการพัฒนาตามหลักการ
บริการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
- เปาประสงค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทสําคัญในการประสานงานพัฒนาทองถ่ินรวมกับภาค
ประชาสังคม เครือขายภาคประชาชน องคกรเอกชน 
  สงเสริมกิจการ 
  ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
  เกณฑในเชิงปริมาณ  จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการประสานงานพัฒนาทองถ่ิน 
  เกณฑในเชิงคุณภาพ  รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานพัฒนา
ทองถ่ิน 
- กลยุทธ/แนวทาง/การพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
6.1 การประสานงานพัฒนาระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และบูรณาการกับหนวยงานอ่ืน 
 

จํานวนโครงการบูรณาการ และสัดสวนการสนับสนุน
ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

6.2  สนับสนุน สงเสรมิงานปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยใหมีประสิทธิภาพ 

จํานวนกิจกรรมการท่ีสนับสนุนการปองกันบรรเทา 
สาธารณภัย(หนวยนับ:กิจกรรม) 
ศูนยกูภัยองคการบริหารสวนจังหวัดนาน 

6.3 พัฒนาองคกรใหมีความเหมาะสมตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ
ทองถ่ินตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

6.4 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีมีสมรรถนะสูงสําหรับการ
ปฏิบัติงาน และบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน 

วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีมีสมรรถนะสูงสําหรับการปฏิบัติงาน 
ศูนยบูรณาการเครื่องจักรกลองคการบริหารสวน
จังหวัดนาน 

- หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 หนวยงานในองคการบริหารสวนจังหวัดนาน/กองพัสดุ และทรัพยสิน  
 - ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตรจังหวัด :  
ยุทธศาสตรท่ี 1    การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยองคความรูเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางดานเศรษฐกิจ 

ในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตรท่ี 5    การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนาน(พ.ศ.2561-2565) 

วิสัยทัศน (Vision): 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนาน เปนองคกรพัฒนาท่ีมีคุณภาพ มุงสรางความอยูเย็นเปนสุข 

ของคนนาน ดวยนวัตกรรมและการบริการ พรอมบริหารความเสี่ยงในสถานการณฉุกเฉิน 

พันธกิจ ( Mission): 

 1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด ใหเปนพ้ืนท่ีตนน้ําท่ีคงความสมบูรณ
อยางยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร การผลิตอาหารอัตลักษณ
พ้ืนถ่ินปลอดภัยโดยการมีสวนรวมของประชาชน 
 2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจการคา มีความการลงทุนและการ
ทองเท่ียวในรูปแบบวิถีใหม  
 3. พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยท่ีดี มีความ
เปนอยูท่ีดียิ่งข้ึนใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ประสานความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐและเอกชน ในการอนุรักษ 
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนาน (พ.ศ. 2566 – พ.ศ.2570) 
ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธและแนวทางการพัฒนา เปาประสงค 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ  

และบริการสาธารณะพ้ืนฐาน 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ดวยนวัตกรรม  
และการทองเท่ียววิถีใหม 
กลยุทธท่ี 2 สนับสนุนการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน เสนทางคมนาคม 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

มีระบบเศรษฐกิจท่ีสรางรายได ประกอบกับ

มีระบบบริการสาธารณะพ้ืนฐานท่ีรองรับการ

พัฒนาและการขยายตัวของเมือง  

2.การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

และพ้ืนท่ีตนน้ํา  

กลยุทธท่ี 1 สรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
กลยุทธท่ี 2 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
กลยุทธท่ี 3 การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในภาคประสังคม 
กลยุทธท่ี 4 การสงเสริมการอนุรักษและบริหารจัดการน้ํา 

จังหวัดนาน มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม

สมบูรณ มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร

รวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานอ่ืน และพ้ืนท่ีปาไม 

3.ดานการเกษตร และพัฒนาอาชีพ กลยุทธท่ี 1การพัฒนาศักยภาพดานการเกษตร 
กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาทักษะการผลิตการสินคา การแปรรูปการเกษตร 
กลยุทธท่ี 4 สรางเครือขายความรวมมือระดับทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 4 สนับสนุนผลิตภัณฑสรางสรรคและสินคาบริการ 

มีอาชีพ ระบบการผลิต การเกษตรท่ีสราง

รายไดท่ีเหมาะสม เพียงพอกับภาวะ

เศรษฐกิจ 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา 

ชุมชนและสังคม 

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาเครือขายภาคีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธท่ี 2  สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
กลยุทธท่ี 3 การสรางความเขมแข็งชุมชน และเครือขายชุมชน 
กลยุทธท่ี 4 สนับสนุนระบบบริการดานสาธารณสุข และสุขภาวะชุมชน 

คนนานมีคุณภาพชีวิตดี ชุมชนดี สังคมดี 

5.การปองกันบรรเทาสาธารณภัย  

สถานการณฉุกเฉิน และโรคระบาด 

กลยุทธท่ี 1 การเตรียมความพรอมดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  
สถานการณฉุกเฉิน และโรคระบาด 
กลยุทธท่ี 2 การสรางเครือขายความรวมมือ 
กลยุทธท่ี 3 การบูรณาการแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

มีความพรอมดานการปองกันบรรเทาสา

ธารณภัย สถานการณฉุกเฉิน  

และโรคระบาด 
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สวนท่ี 3  

การติดตามและประเมินผล 

 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

        การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนาน 
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนาน    
ไปใชเปนแนวทางในการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินไดครอบคลุมทุกยุทธศาสตรท่ีกําหนด และแปลง
เปนแผนงาน/โครงการตางๆ ไดตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวได โดยเฉพาะการประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (โครงการเกินศักยภาพ) มาบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน และแผนพัฒนา
จังหวัดตามกรอบการจัดสรร ไดทุกโครงการตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดเกือบทุก
โครงการ ท้ังนี้ โครงการท่ีไมสามารถดําเนินการได มีสาเหตุจากความไมพรอมของพ้ืนท่ี และองคการบริหาร
สวนจังหวัดนานมีงบประมาณจํานวนจํากัด 
 
2.สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
    องคการบริหารสวนจังหวัดนานไดรวมกับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดนาน 
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนานและหลักเกณฑแนวทางการ
ประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 มีการดําเนินการอยางครบถวนตามกระบวนการการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป
ในพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือใชเปนแนวในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและเปนกรอบในการจัดและประสานโครงการ
ท่ีมาจากการบูรณาการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปท่ีผานมา และองคการบริหารสวน
จังหวัดนานไดดําเนินการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดนาน 

จากการประมวลผลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติถึงระดับการ

พัฒนาของจังหวัดนานกับจังหวัดอ่ืน สรุปไดดังนี้ 

มิติการพัฒนาแบบท่ัวถึง ตัวชี้วัดอยูตํ่ากวาคากลางของประเทศหลายตัว โดยเฉพาะประชากรท่ี

อยูใตเสนความยากจน สัมประสิทธิ์การกระจายรายได และการเปลี่ยนแปลงของรายไดเฉลี่ยในทิศทางบวก  

มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดอยูต่ํากวาคากลางหลายตัว โดยเฉพาะอัตราการเปลี่ยนแปลง GPP อัตรา

การวางงาน อัตราสวนหนี้ตอรายได และผลิตภาพแรงงาน มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ยังคงเปน

ปญหาในดานปริมาณขยะคงคางในจังหวัดท่ีเกินความสามารถในการกําจัด สําหรับประสิทธิภาพของรัฐ 

ตัวชี้วัดอยูตํ่ากวาคากลางเกือบทุกตัว โดยเฉพาะมาตรฐานสถานพยาบาล การเขาถึงน้ําประปา การเขาถึง

อินเตอรเน็ตอยางท่ัวถึง และการจัดเก็บภาษีทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย (ท่ีมา:แผนพัฒนาจังหวัด

นาน(พ.ศ.2561-2565)) 
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3.ขอเสนอแนะในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดในอนาคต 

         3.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

               การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนาน ไดกําหนดยุทธศาสตรแนวทางการ

พัฒนาท่ีสอดคลองกันภายใตสภาพปญหาความตองการในการพัฒนาของแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึงการประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนาน 

ไดสรางความรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน มีการบูรณาการโครงการพัฒนาลดความ

ซํ้าซอนของโครงการ มีการใชจายงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความโปรงใสและตรวจสอบได ท้ังนี้

ขอมูลการวิเคราะหในแผนพัฒนาจังหวัดนาน(พ.ศ.2561-2565) พบวาจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ควรใหความสําคัญในการแกปญหาในอนาคตดังนี้ 

1. แกไขปญหาความยากจนโดยเฉพาะการสรางอาชีพแกประชาชน รวมท้ังกลุมเกษตรกร เนนเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร เพ่ิมชองทางการตลาด  

2. พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลและสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง อาทิ น้ําประปา 

อินเตอรเน็ต รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีทองถ่ิน รวมถึงควรมีการเตรียมความพรอมดานการ

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณฉุกเฉิน และโรคระบาด 

3. การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเกษตรจากพืชเชิงเด่ียวเปนพืชผสมผสาน และงด

การใชสารเคมีในการเกษตร พัฒนาเปนเกษตรอินทรีย และสงเสริมการบริหารจัดการปาไม การจัดใหมีแหลง

น้ําในลักษณะแกมลิงและการแกไขปญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร โดยใหชุมชนมี

สวนรวม 

         3.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  

               เพ่ือใหการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติจริงจะตองเริ่มท่ีกระบวนการสราง

ความเขาใจในการกําหนดเปาหมายเดียวกันของทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนาน และบริหาร

ยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเชื่อมโยงและสอดคลองใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน ภายใตหลักการมีสวนรวมและการประสานกันอยางจริงจัง รวมถึง การดําเนินการเพ่ือใหเกิดการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถ

ดําเนินการไดท้ัง 2 ฝาย คือ ฝายองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน โดยผูบริหารทองถ่ินควรสนับสนุน

ใหมีการทําแผนชุมชนใหเกิดข้ึนในทุกหมูบาน โดยการใหคําแนะนําในการจัดทํา ใหความชวยเหลือทางวิชาการ 

สนับสนุนขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมอยางสรางสรรค และพิจารณานํา

โครงการหรือกิจกรรมท่ีตองดําเนินการรวมกับชุมชน หรือโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกินขีดความสามารถของ

ชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนาน (พ.ศ.2566 – 2570)                        


	ยุทธศาสตร์ท้องถิ่นน่าน
	การพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในห้วงพ.ศ. 2561 – 2565 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดน่าน ได้มีการทบทวน ปรับปรุง ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา  ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท...
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน โดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดน่าน ตระหนักถึงความสำคัญของการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในก...
	ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในห้วงพ.ศ. 2557 – 2560 ทำให้จังหวัดน่านได้รับทราบข้อมูลปัญหาในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดน่านผ่านโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและ...


