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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ 
     1.1  ท่ีต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  ต าบลท่าวังพร้าว   อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นท่ี 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 4 บ้าน
ทุ่งหลุก  หมู่ท่ี 5บ้านท่าวังพร้าว  หมู่ท่ี 6 บ้านสันควงค า หมู่ท่ี 7 บ้านต้นแหนน้อย โดยมีพื้นท่ีรวมท้ังส้ิน 6.25 ตาราง
กิโลเมตร  หรือประมาณ 3,906.25 ไร่ มีความหนาแน่นเฉล่ีย 453.90 คน/ตารางเมตร  ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอ
สันปุาตอง ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอสันปุาตอง ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ (ถนนสาย
เชียงใหม-่ฮอด) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓-๓๕ เล้ียวซ้ายก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ าแม่ขานประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร อยู่
ทางขวามือซึ่งเป็นท่ีต้ังของต าบลท่าวังพร้าว ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ๓๗ กิโลเมตร 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  พื้น ท่ีส่วนใหญ่ เป็น ท่ีราบลุ่มปากแม่น้ าปิ งและล าน้ าแม่ขาน ไม่มีปุาไม้และภู เขา แหล่งน้ า 
ท่ีส า คัญ ไ ด้แก่  แม่น้ าปิ ง  ไหลผ่านหมู่ ท่ี  ๕  และหมู่ ท่ี  ๖  แม่น้ าขานไหลผ่านหมู่ ท่ี  ๔  และหมู่ ท่ี  ๗ จุด 
ท่ีแม่น้ าปิงเช่ือมกับแม่น้ าขาน อยู่บริเวณหมู่ท่ี ๖ บ้านสันควงค า ไหลผ่านหมู่ท่ี ๕ เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งเพื่อไว้
ใช้ในการเกษตร พื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การท าการเกษตร พื้นท่ีเพาะปลูก ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ผลและไม้
ยืนต้น มีผลผลิตปานกลางถึงสูง 
     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  มีสภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป แบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 4-
5 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35-40 องศาเซลเซียส ฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ตุลาคม โดยปริมาณน้ าฝนจะสูงสุดในช่วงเดือนกันยายน โดยรวมอากาศจะเย็นสบายตลอดท้ังปี 
     1.4 ลักษณะของดิน 
   ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน    
  ต าบลท่าวังพร้าว มีพื้นท่ีรวมท้ังส้ิน ๑๑.๖๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗,๓๐๖.๒๕ ไร่ เป็นพื้นท่ีใช้
ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ ประมาณ ๔,๓๗๓.๒๕ ไร่ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๙.๘๖ และเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมประมาณ ๒,๙๓๓ ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๐.๑๔  
ที่มา : ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม ส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง 2559   
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     2.1 เขตการปกครอง 

ทิศ ติดต่อกับ ต าบล 
ทิศเหนือ 
ทิศใต้ 
ทิศตะวันออก  
ทิศตะวันตก   

ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ  

ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ต าบลบ้านเรือน อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน 
ต าบลแม่ก๊า อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ต าบลสันติสุข และต าบลสองแคว อ าเภอดอยหล่อ
จังหวัดเชียงใหม่ 
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แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองและขอบเขตหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

      

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

ต าบลสนักลาง

ต าบลท่าวงัพร้าว

ต าบลมะขามหลวง

ต าบลแม่ก๊า

ต าบลบ้านแม

ต าบลบ้านกลาง

ต าบลทุ่งสะโตก

ต าบลทุ่งต้อม

ต าบลน า้บอ่หลวง

ต าบลมะขนุหวาน

ต าบลหนองแก๋ว

ต าบลหารแก้ว

ต าบลหนองตอง

ต าบลขนุคง

ต าบลสบแม่ขา่

ต าบลบ้านแหวน

ต าบลสนัผกัหวาน

ต าบลหนองควาย

ต าบลน า้แพร่

ต าบลขวัมงุ

ต าบลบ้านกาด

ต าบลทุ่งปี้

ต าบลทุ่งรวงทอง

ต าบลสองแคว

ต าบลยางคราม

ต าบลบ้านกลาง
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องค์การบริหารสว่นต าบลทา่วงัพร้าว
อ าเภอสนัป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่
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อ าเภอเมืองล าพนู
จงัหวดัล าพนู

อ าเภอป่าซาง
จงัหวดัล าพนูต าบลดอยหลอ่

ต าบลสนัตสิขุ
อ าเภอดอยหลอ่
จงัหวดัเชียงใหม่

ต าบลดอนเปา
อ าเภอแม่วาง
จงัหวดัเชียงใหม่

ต าบลท่าวงัพร้าว

ต าบลยหุวา่
อ าเภอสนัป่าตอง
จงัหวดัเชียงใหม่

ต าบลสนัทราย
อ าเภอสารภี
จงัหวดัเชียงใหม่

ต าบลป่าแดด
อ าเภอเมืองเชียงใหม่
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 2.2 การเลือกตั้ง 
  ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านสามารถเลือกตัวแทนเข้ามาบริหาร อบต.ได้โดยตรงโดยการเลือกต้ังนายก 
อบต. และสมาชิกสภา อบต. การเลือกตั้งนายก อบต. ถือเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเขตเลือกต้ัง ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้สมัครนายก อบต. ได้ 1 คน 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในแต่ละเขตเลือกต้ังในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ไม่ถึงยี่สิบห้าคน 
ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎร  ถึงยี่สิบห้าคนเป็นเขตเลือกต้ังเดียวกัน 
การนับจ านวนราษฎรดังกล่าวให้นับ ณ วันท่ี  ๑ มกราคม ของปีท่ีมีการเลือกต้ัง การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ังตาม
วรรคสองให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการและประกาศ ให้ประชาชนทราบภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ของปีท่ีมีการเลือกต้ัง 
เว้นแต่เป็นกรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังแทน ต าแหน่งท่ีว่าง หรือมีการเลือกต้ังภายในเดือนมกราคม ให้ถือเขตเลือกต้ังท่ีได้
ประกาศไว้ในการเลือกตั้ง ครั้งสุดท้าย 
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3. ประชากร 
3.1  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร   
 

จ านวน 4  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  
๑ ทุ่งหลุก 160 200 185 

๒ ท่าวังพร้าว 226 234 218 
๓ สันควงค า 140 191 174 

๔ ต้นแหนน้อย 248 305 283 

รวมทั้งสิ้น 774 930 860 
 

หมายเหต ุ :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอสันป่าตอง  ณ เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖4 
 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 116 128 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 539 517 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 291 232 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม 946 877 ทั้งสิ้น     1,823    คน 
 

หมายเหต ุ :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอสันป่าตอง ณ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖4 

  
  4. สภาพทางสังคม 
     4.1 การศึกษา 

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง  
ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 4 บ้านทุ่งหลุก ต าบลท่าวังพร้าว 

 2. ห้องสมุด จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
 ห้องสมุดการศึกษานอกโรงเรียน  ต้ังอยู่ท่ี 4 บ้านทุ่งหลุก ต าบลท่าวังพร้าว 

                          ที่มา : กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลทา่วังพรา้ว 
 
     4.2 สาธารณสุข 
  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้  
       - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งหลุก ต้ังอยู่
บริเวณหมู่ท่ี ๔ ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในต าบลท่าวังพร้าวทั้งต าบล จ านวนบุคลากรสาธารณสุข จ านวน 
๓ คน  โรคท่ีเจ็บปุวยกันมาก  ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง ติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ เบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบ



แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

 

กล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน   สาเหตุการปุวย 
(กลุ่มโรค) 5 อันดับโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านทุ่งหลุก 
 

1. โรคความดันโลหิตสูง 
2. โรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ 
3. โรคเบาหวาน  
4. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม  
5. โรคระบบทางเดินอาหาร 

           ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านทุ่งหลุก  ข้อมูล ในปีงบประมาณ 2564 
    4.3 อาชญากรรม 
  - ไม่มีอาชญากรรมในพืน้ท่ี 
    4.4 ยาเสพติด 
  ยาเสพติดในพื้นท่ีต าบลท่าวังพร้าวเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวให้
ความส าคัญโดยได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ปูองกันให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ีรวมถึงเยาวชนทุกปี  และบูรณาการให้
ความร่วมมือกับทางอ าเภอสันปุาตองเพื่อเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี 

     
               5. ระบบบริการพื้นฐาน 
                     5.1 การคมนาคมขนส่ง 
                           การคมนาคมทางบก  

เส้นทางที่ 1 : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่-ฮอด) แยกจากถนนสายหลักเข้าสู่ถนน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่ต าบลท่าวังพร้าว หมู่ท่ี ๔ และหมู่ท่ี ๕ 

เส้นทางที่ 2 : ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๗ (ท่าวังพร้าว-สันกาวาฬ) เช่ือมต่อทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๖ ผ่านหมู่ท่ี ๕ บ้านท่าวังพร้าว และต าบลแม่ก๊า เช่ือมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ 
(เชียงใหม่-ฮอด) ผ่านไปอ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน 
จุดเด่นของถนน 
 ถนนแผ่นดินหมายเลข 3027 ผ่านหมู่ท่ี 5 บ้านท่าวังพร้าว   เป็นศูนย์กลางชุมชนต าบลท่าวังพร้าว 
อยู่ ท่ีบ้านท่าวังพร้าว หมู่ ท่ี ๕ เนื่องจากมีศักยภาพในด้านพาณิชย์และบริการด้านต่าง ๆ รวมท้ังด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการประกอบกับ มีทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๒๗ (ท่าวังพร้าว-สันกาวาฬ) ตัดผ่าน
หมู่ท่ี ๕ เช่ือมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่-ฮอด) ไป
อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน แบ่งระหว่างต าบลแม่ก๊าและต าบล  ท่าวังพร้าว 
 
                     5.2 การไฟฟูา 
         ด าเนินการโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอสันปุาตอง จ่ายกระแสไฟฟูาท่ัวถึง จ านวน  
๔  หมู่บ้าน การให้บริการไฟฟูาภายในครัวเรือน สามารถให้บริการไฟฟูาประมาณร้อยละ 1oo ของหมู่บ้าน 
  

                    5.3 การประปา 
                           ปัจจุบันการประปาภายในต าบลท่าวั งพร้ าวรับผิดชอบและด าเนินการโดย
คณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ าดิบจากน้ าบาดาล คุณภาพน้ ามีสนิมเหล็กเจือปนเล็กน้อย 
แต่สามารถบริโภคได้โดยการกรอง จัดท าประปาหมู่บ้าน มีจ านวน ๔ แห่ง  ท่ัวทุกครัวเรือน ไม่มีปัญหาขาด
แคลนน้ า 
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ประปาหมู่บ้าน จ านวน ๔ แห่ง 
- ประปาหมู่บ้านทุ่งหลุก      ส่งจ่ายน้ าให้ชุมชนในพื้นท่ีหมู่ท่ี ๔ 
- ประปาหมู่บ้านท่าวังพร้าว  ส่งจ่ายน้ าให้ชุมชนในพื้นท่ีหมู่ท่ี ๕ 
- ประปาหมู่บ้านสันควงค า   ส่งจ่ายน้ าให้ชุมชนในพื้นท่ีหมู่ท่ี  ๖ 
- ประปาหมู่บ้านต้นแหนน้อย ส่งจ่ายน้ าให้ชุมชนในพื้นท่ีหมู่ท่ี ๗ 
หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  
ที่มา : กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลทา่วังพรา้ว 
 

  5.4 โทรศัพท์ 
        โดยส่วนใหญ่คนในพื้นท่ีใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ ทรูมูฟ  เอไอเอส และ ดีแทคเป็นส่วนใหญ่ 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
        ใช้บริการขนส่งไปรษณีย์ไทย ท่ีต้ังอ าเภอสันปุาตอง  อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
     6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
       บริเวณเกษตรกรรม  เป็นการใช้ท่ีดินหลักของพื้นท่ี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและสมรรถนะดิน
เหมาะสมแก่การเพาะปลูก  พื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ า ได้แก่ แม่น้ าปิง  แม่น้ าขาน  ส่งจ่ายน้ าไปยังหมู่ท่ี ๔, 
๕, ๖, ๗  บางหมู่บ้านจะเจาะน้ าบาดาลเพื่อใช้น้ าในช่วงฤดูแล้งและท าการเกษตรเพิ่มเติม ปัญหาการขาดน้ าเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้งยังคงเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขเพื่อส่งเสริมการเป็นสาขาการผลิตหลักของต าบลต่อไป  
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๗๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ผลผลิตท่ีส าคัญ ได้แก่ ล าไย ข้าว ถั่ว
เหลือง เป็นต้น  จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในหมู่บ้านและบางส่วนน าไปขายในตลาดอ าเภอสันปุาตอง   

6.2 การประมง 
        - ไม่มี 
  6.3 การปศุสัตว์ 
        ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีท าการปศุสัตว์เล้ียงสุกร และวัวเป็นส่วนใหญ่ 
  6.4 การบริการ 
   สถานประกอบการด้านการบริการ  
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-โรงแรม จ านวน 2 แห่ง 
 
 
 

 
  6.5 การท่องเท่ียว 
        ในด้านการท่องเท่ียวภายในต าบลท่าวังพร้าว  มีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม   ไทเขิน  บ้าน
ต้นแหนน้อยหมู่ ท่ี  7  ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญภายในต าบลท่ี ยังคงอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งประเพณีไทเขิน  
สถาปัตยกรรม การด ารงชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์  มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านต้นแหนน้อยท่ีเล่าถึงเรื่องราวชีวิตของชาวไทเขิน
ในอดีตให้นักท่องเท่ียวได้เย่ียมชม และมีโฮมสเตย์ให้นักท่องเท่ียวได้มาพัก 
  6.6 อุตสาหกรรม 
        บริเวณอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการใช้ท่ีดินเพื่อประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม  เช่น  
โรงสีข้าว  โรงงานผลิตกระดาษสา  โรงงานปูนตราดอกบัว  โรงงานอบข้าวโพด โรงอบล าไย โรงงานห้องเย็นหอมหัวใหญ่ 
โรงพักขยะมูลฝอย 

 
 
 
       

  โรงงานผสมปูนซีเมนต์ตราดอกบัว 
 
 
 
 
 
 
 
                     โรงงานอบข้าวโพด (ก่อสร้างใหม่)   
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  สถานท่ีพักขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การรวมกลุ่มอาชีพของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
             กลุ่มเกษตรกรผู้ท านา             ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านต้นแหนน้อย 
 
 
 
      กลุ่มแกะสลักแผ่นเงินบ้านท่าวังพร้าว 
    
   
 
                                                        
  6.8 แรงงาน 

   ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๗๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ผลผลิตท่ีส าคัญ ได้แก่ 
ล าไย ข้าว ถ่ัวเหลือง เป็นต้น  จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในหมู่บ้านและบางส่วนน าไปขายในตลาดอ าเภอสัน
ปุาตอง และนอกจากนี้ประชาชนยังประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ ค้าขาย แรงงานรับจ้าง และส่วน
น้อยมีอาชีพรับราชการ พนักงานในหน่วยงานของรัฐ นอกจากนั้นมีการรวมกลุ่มแม่บ้านประกอบอาชีพต่าง ๆ 
เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มร้านค้าสหกรณ์แม่บ้าน กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งหลุก (หมู่ท่ี ๔) กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านท่า
วังพร้าว กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านท่าวังพร้าว (หมู่ท่ี ๕) กลุ่มจักสานบ้านสันควงค า (หมู่ท่ี ๖) และกลุ่มร้านค้า
ชุมชนบ้านต้นแหนน้อย-สบวาง (หมู่ท่ี ๗) หัตถอุตสาหกรรม การแกะสลักเครื่องเงิน ตีแผ่นโลหะ หมู่ท่ี ๕ ผลิต
เพื่อน าสินค้าไปจ าหน่ายท่ีบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ และกลุ่มท าน้ าพริกตาแดง หมู่
ท่ี ๗ เป็นต้น    

 
  7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
      7.1 การนับถือศาสนา 



แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

 

  • ชุมชนในเขตพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท มีวิถีการด ารงชีวิตแบบเรียบง่าย ประชากรมีความ
ใกล้ชิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนท่ีจะท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวัดเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บา้นคอยดูแลด้านการปกครองและมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละหมู่บ้าน ท าหน้าท่ีประสานในด้านการ
พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้ รวมท้ังคุณภาพชีวิตท่ีดีและเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนนับถือ
ศาสนาพุทธท้ังหมด มีวัด จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ 

1.วัดทุ่งหลุก หมู่ท่ี 4    2.วัดท่าวังพร้าว หมู่ท่ี 5 
3.วัดสันควงค า หมู่ท่ี 6   4.วัดดอนชัย  หมู่ท่ี 7 
 
 
 
 

      7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว มีประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ เช่น  
- วันขึ้นปีใหม่ มกราคม จัดงานท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง อ าเภอสันปุาตอง 
- งานไหว้ศาลเจ้าบ้าน เดือนมีนาคม จัดงานของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
- วันสงกรานต์  เดือนเมษายน จัดพิธีรดน้ าขอพรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
- สรงน้ าพระธาตุ เดือนเมษายน และ เดือนพฤษภาคม สรงน้ าพระธาตุวัดต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 
- ถวายเทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม ให้ประชาชนไปท าบุญและถวายเทียนแก่วัดต่าง ๆ ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
 -   งานลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน จัดให้มีการประกวดกระทงหมู่บ้านในเขตพื้นท่ี 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
        ภาษาพูดเป็นภาษาพื้นบ้าน ชาวบ้านหมู่ท่ี 4,5 และ 6 จะใช้ภาษาค าเมืองในการส่ือสาร  
ส่วนหมู่ท่ี 7 จะใช้ภาษาไทเขินในการส่ือสาร 
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
       สินค้าพื้นเมืองส่วนมากเป็นจ าพวกผักพื้นบ้าน ของท่ีระลึกจะเป็นพวกกระเป๋าย่ามใบเล็กของ
ชาวไทเขิน  

   
  8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1  น้ า 

    แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
     แม่น้ าปิง  แม่น้ าขาน  และน้ าบาดาลช่วยในการท านา และปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ในช่วงฤดูแล้ง  
 แหล่งน้ าธรรมชาติ      

 แหล่งน้ าธรรมชาติ มีแหล่งน้ า/ล าห้วย จ านวน ๒ สาย 
 ๑. แม่น้ าปิง           ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี ๕ และหมู่ท่ี ๖ 
 ๒. แม่น้ าขาน          ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี ๔ และหมู่ท่ี ๗ 
 3. หนองงู แหล่งน้ าบริเวณหมู่ท่ี 5 
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            แม่น้ าปิง                                   แม่น้ าขาน                    หนองงู 
 
 
 
 
 
 
 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  ปัจจุบันการประปาภายในต าบลท่าวังพร้าวรับผิดชอบและด าเนินการโดยคณะกรรมการ
หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ าดิบจากน้ าบาดาล คุณภาพน้ ามีสนิมเหล็กเจือปนเล็กน้อย แต่สามารถบริโภคได้
โดยการกรอง จัดท าประปาหมู่บ้าน มีจ านวน ๔ แห่ง  ท่ัวทุกครัวเรือน ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ า  ประปาหมู่บ้าน จ านวน 
๔ แห่ง 
 - ประปาหมู่บ้านทุ่งหลุก       ส่งจ่ายน้ าให้ชุมชนในพื้นท่ีหมู่ท่ี ๔ 
 - ประปาหมู่บ้านท่าวังพร้าว   ส่งจ่ายน้ าให้ชุมชนในพื้นท่ีหมู่ท่ี ๕ 
 - ประปาหมู่บ้านสันควงค า    ส่งจ่ายน้ าให้ชุมชนในพื้นท่ีหมู่ท่ี  ๖ 
 - ประปาหมู่บ้านต้นแหนน้อย  ส่งจ่ายน้ าให้ชุมชนในพื้นท่ีหมู่ท่ี ๗    
         8.2 ปุาไม้ 
       - ไม่มี 
          8.3 ภูเขา 
       - ไม่มี 
   8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - ปุาชุมชน หมู่ท่ี 6 บ้านสันควงค า 
  9.  อื่น ๆ  
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
1. ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 
  ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้
เมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การ
ตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
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แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก  ของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ   ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม       ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มี
การปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน     มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อ
พัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคง
พอเพียงกับการด ารงชีวิต      มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีท่ีอยู่อาศัย และ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของ การเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่อง  ไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสอดคล้อง
กับเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
อย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้         ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
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รุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้
กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ
เพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) ความสุขของประชากรไทย  
 (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ  
 (๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
 (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ   
 (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
 ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง   
 (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความ
มั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
 (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
 (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ี
มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
 (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ท่ีสามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ี
ส าคัญ 
 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และปูองกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดข้ึน  
 (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
 (๒) การติดตามเฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาท่ีอาจอุบัติขึ้นใหม่  
 (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ังทางบกและทาง
ทะเล 
 ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความม่ันคง  ของชาติ 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย  
 (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมท้ังภาครัฐและ
ภาคประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ   
 (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
 

 ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
ท่ีมิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และ
โลก อย่างยั่งยืน โดย  
 (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 (๒) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค   



แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

 

 (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่
ภาครัฐ 
 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส าคัญต่าง ๆ ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด   
 (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกัน และแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม  
 (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ  
 (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
  
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 20 ปี 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมาย การพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ี
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีหลากหลาย 
รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) 
“สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีต
และปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้าง
งานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึงการ
เพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้  
 (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
 (๓) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา  
 (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถ
ในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ท้ังเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  
 (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
 (๒) เกษตรปลอดภัย  
 (๓) เกษตรชีวภาพ  
 (๔) เกษตรแปรรูป   
 (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ท่ีขับเคล่ือน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย       
 (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
 (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
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 (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
 (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
 (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
 ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคัญของ
การท่องเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเท่ียวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย  
 (๑) ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
 (๒) ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ  
 (๓) ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
 (๔) ท่องเท่ียวส าราญทางน้ า  
 (๕) ท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค 
 ๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   
 (๑) เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
 (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 (๓) เพิ่มพื้นท่ีและเมืองเศรษฐกิจ  
 (๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ท่ีมี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน   โดย (๑) สร้าง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาสเข้าถึง
ข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนาท่ี
ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด       ท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง     เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
 (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝ่ังค่านิยมและ
วัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์  
 (๑) การปลูกฝ่ังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว  
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 (๒) การบูรณาการเรื่องความช่ือสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  
 (๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
 (๔) การปลูกฝ่ังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
 (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
 (๖) การใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝ่ังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม   
 (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 
 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชี วิต  มุ่ ง เน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย  
 (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
 (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝ่ังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีสอดรับกับศตวรรษท่ี 
๒๑  
 (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด   
 (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคล่ือนประเทศ 
 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา   
 (๑) การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  
 (๒) การเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  
 (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท  
 (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 (๕) การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
 (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม   
 (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 

 ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย   
 (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมท้ังส่ือ 
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย  
 (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ   
 (๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในต่างประเทศให้ม าสร้างและ 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
 

 ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม   
 (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
 (๒) การปูองกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ  
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี  
 (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี   
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 (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี 
 ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
 (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
 (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว 
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 (๓) การปลูกฝ่ังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน   
 (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
 

 ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ   
 (๑) การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
 (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
 (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ     
 (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญท่ีให้
ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไก
บริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียม
ความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพสามารถ
พึ่งตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 
 ตัวชีว้ัด ประกอบด้วย  
 (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
 (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
 (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี   
 (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคมประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 
 

 ๑. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ   
 (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
 (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
 (๓) กระจายการถือครองท่ีดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
 (๔) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความปลอดภัยในการท างาน  
 (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม  
 (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  
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 (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้
น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส   
 (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
 

 ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี   
 (๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  
 (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
 (๓) จัดระบบเมืองท่ีเอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
 (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
 (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีบนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
 (๖) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นท่ี 
 

 ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
  (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลัง
ของภาคส่วนต่าง ๆ  
 (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
 (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน      
 (๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
 (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม   
 (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัด การตนเอง   
 (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
 (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง  
 (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน   
 (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีเปู าหมายการ
พัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรร
มาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัว
ต้ังในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามี     ส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน    ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง ๓ ด้าน     อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) พื้นท่ีสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมได้รับการฟื้นฟู  
 (๓) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
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 (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
 (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  
 (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด  
 (๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ  ท่ัวประเทศ  
 (๔) รักษาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 (๔) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
 ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล   
 (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
 (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท้ังระบบ      
 (๓) ฟื้นฟูชายหาดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ชายฝ่ังทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไขท้ังระบบ และมี
นโยบายการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม   
 (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 

 ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ   
 (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (๓) มุ่งเปูาสู่การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน   
 (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ 
 ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง   
 (๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นท่ี
อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  
 (๒) พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผัง
ภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน  
 (๓) จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
 (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
 (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น   
 (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยส่ิงแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการปูองกันโรค
อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
 
 ๕. พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
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 (๑) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าท้ังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ  
 (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ าท้ังระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ า
ให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
 (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
 (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน   
 (๔) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา
และการเข้าถึงอาหาร 
 
 ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  
 (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี    
 (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยส่ิงแวดล้อม  
 (๓)จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ   
 (๔) พัฒนาและด าเนินโครงการท่ียกระดับกระบวนทัศน์  เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการพัฒนาท่ี
ส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”โดยภาครัฐต้องมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึด
หลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะ
ปรับตัวให้ทนต่อการเปล่ียนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมี
ลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝ่ังค่านิยมความช่ือสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความ
เหล่ือมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
การอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
 (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
 (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ        
 (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรั บสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส   
 (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค  
 (๒) ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้  
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 ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่   
 (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ  
 (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ   
 (๓) ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะท้อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
 
 
 ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ   
 (๑) ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม  
 (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
 (๓) ส่งเสริมการกระจายอ านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานท่ีมีสมรรถนะสูงต้ังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย   
 (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
 (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 ๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ   
 (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนท่ีมีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม   
 (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 (๑) ประชาชนและภาคต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
 (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเป็นธรรมและตรวจสอบได้   
 (๔) การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  
  (๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลง  
 (๒) มีกฎหมายเท่าท่ีจ าเป็น      
 (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 
 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค   
 (๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่ีพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
 (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความ
จริง  
 (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเปูาหมายและยุทธศาสตร์
ร่วมกัน  
 (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม   
 (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กรอบหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงหลากหลายรูปแบบท้ังภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี  
การก่อการร้ายข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาท่ีผ่านมายังคงประสบปัญหาหลาย ๆ ด้านท้ัง
ปัญหาคุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ าทางสังคม  ความเส่ือมถอยทางวัฒนธรรม  ผลิตภาพการผลิตต่ า และความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อบริบทการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการวางแผนการพัฒนาท่ีค านึงถึงการวางรากฐานของประเทศไทยในระยะยาว  ท้ังในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ  
สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการท่ีดี 
  ท้ังนี้ ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาท่ีประเทศไทยให้ความส าคัญกับการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึงอนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปี
ข้างหน้า ดังนั้น  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้ังในส่วนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และต่อเนื่อง
ไปสู่แผนพัฒนาฉบับต่อ ๆ ไป จึงไม่ใช่แผนท่ีมุ่งผลส าเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง 5 ปี ของการประกาศใช้ แต่เป็นการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงและรองรับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ซึ่งประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความมั่นคงในการแข่งขัน (3) 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันในสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
  ส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ 5 ปี ท่ี
จะส่งผลตอบสนองเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการส าคัญของแผนฯ ประกอบด้วย 
  1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 -11 
เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบ
ภูมิคุ้มกันท่ีดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความ
สอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพออาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อมิ ติความ
มั่งค่ังอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม ชุมชน วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม 
เพื่อมุ่งไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง 
  2. ค านึงถึง “การพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นพลัง
ส า คัญในการสร้ างความมั่นคงของชาติ เป็นกลจักรส า คัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อม
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เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถรอบ
ด้าน และมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดความเหล่ือมล้ าในสังคมและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีขึ้น ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนท้ังด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันท้ัง
ในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่ อก้าว สู่การหลุดพ้นจากกับดักรายไ ด้ปานกลาง สู่รายได้สูง ในมิ ติ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับส่ิงแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู  ให้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
  3. มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างพลังการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังกลไกท่ีเป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยต้องปรับปรุงให้เอื้อต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุก
ระดับ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการหนุนเสริมการปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการพัฒนากลไกการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์หรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯ ท้ังในระดับประเทศและระดับพื้นท่ีให้ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี  นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลัก
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 
  กล่าวโดยสรุป หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2565)จะมุ่งเนน้การ
พัฒนาท่ีน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพื้นฐานในการก ากับทิศทางการพัฒนาประเทศให้
เติบโตอย่างมีดุลยภาพ ค านึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี 
คนเก่ง  มีคุณธรรม  จริยธรรม ความเพียร  และมีจิตส านึกค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ รวมถึงให้
ความส าคัญกับพัฒนากลไกส าคัญในการขับเคล่ือนแผนฯ ท้ังการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ กลไกการท างานท่ีมี
หน้าท่ีผลักดันประเด็นการพัฒนาส าคัญต่าง ๆ และกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมท่ี 
“มั่นคง  มั่งคง และยั่งยืน” ได้ในอนาคต 
   

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่งเป็นการ
เปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลง การ
พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 
  1.วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิตมีสุขภาวะท่ีดี  มีครอบครัวท่ีอบอุ่น  มีคุณธรรมและค่านิยมท่ีดี มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และมีความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทาง
สังคม ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ในสังคมสูงวัย 
   1.2 เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างท่ีเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน มีความมั่นคง
ทางพลังงาน  มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและครอบคลุม มีระบบโลจิสติกส์ท่ีได้
มาตรฐานสากล  รวมท้ังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   1.3 เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศและ
สนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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   1.4 เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ปูองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ 
รวมท้ังให้ประเทศไทยมีส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่าง ๆ ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและ
โลก 
   1.5 เพื่อให้การท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเช่ือมโยระหว่างหน่วยงานท่ียึดหน้าท่ีและ
พื้นท่ีรวมท้ังมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้
อย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปช่ัน 
 
  2. เป้าหมายรวม  
  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 ประกอบด้วย 
  2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ 
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขท้ังมิติทางกาย  ใจ  สังคม  และจิตวิญญาณ มี
วิถีชีวิตท่ีพอเพียง  มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
  2.2 ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
  2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล เน้นอุปสงค์น าการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็ง สามารถ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมท้ังมีระบบการผลิตและให้บริการจาก
ฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ ช้ันสูงใหม่ ๆ ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ า  โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน 
และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ท่ีเอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิต 
  2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร  พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพื้นท่ีปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศเพื่อรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการ
ปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และ
รักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี  สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา อาชญากรรมลดลง 
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมท่ีปกปูองประชาชน
จากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิด
ความเช่ือมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และ
อัตราการเติบโต ของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น 
  2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน ต้องลดบทบาทภาครัฐในหารให้ภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดปัญหาคอรัปช่ัน และ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐจัดท าโดยสถาบันการจัดกร
นานาชาติและความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสูง และดัชนี
ภาพลักษณ์คอรัปช่ันดีขึ้น รวมถึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ 
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               การพัฒนาศักยภาพคนไทยท่ีพึงปรารถนา จะต้องพัฒนาให้คนไทยเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นคนท่ีมีความสุขโดย
มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดจนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีวินัย ยึดถือวัฒนธรรมท่ีดีงาม และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม
ส่วนรวม เพื่อเป็นการวางรากบานในการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนาท่ีส าคัญ 
ดังนี ้

      1.1 เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ท้ังทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการส่ือสารและเทคโนโลยี และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  1.2 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดีในสังคมสูงวัย 
 1.3 เพื่อปรับเปล่ียนบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นพลเมืองท่ีดี 
       2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคมมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย

สามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ และเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเป็น
ธรรม ท้ังบริการการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม เพื่อพฒันาศักยภาพของคน ยกระดับ
รายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

           3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   3.1 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   3.2 สร้างความเข็งแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 
  4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   4.1 รักษาทุนธรรมชาติดเพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   4.2 เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าท้ังระบบอย่างยั่งยนื 
   4.3 ควบคุม ปูองกัน และลดมลพิษ รวมท้ังฟื้นฟคุูณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อลดผลกรทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน 
   4.4 พัฒนาขีดความสามารถในการรีบมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้ังด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ 
   5. ยุทธศาสตร์ความม่ันคง 
   5.1 เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยคุกคามความมั่นคงภายในไม่ให้ลุกลามเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
   5.2 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการผนึกก าลังรับภัยคุกคามและสามารถบริหารจัดการ
ได้ 
   5.3 เพื่อให้นโยบายทุกด้าน ทุกมติ สามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.4 เพื่อใช้ความร่วมมือด้านความมั่งคงกับมิตรประเทศ และเป็นเครื่องมือรักษาผลประโยชน์
ของชาติและความสงบสุขของประเทศ 
   5.5 เพื่อลดความเส่ียงจากภัยการก่อการร้ายและโจมตีด้านไซเบอร์ 
   5.6 เพื่อลดและบรรเทาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและสาธารณภัยต่างๆ 
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   6.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครับและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   6.1 เพื่อให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ได้มาตรฐาน 
   6.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โปร่งใส 
   6.3 เพื่อให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ระดับแนวหน้า 
   6.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นบานและระบบโลจิสติกส์ 
   7.1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   7.2 เพื่ออนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
   7.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างท่ัวถึงท้ังประเทศ 
   7.4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าประปาให้ครอบคลุม 

    8.  ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศในมิติต่างๆ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ความสมดุล แก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

    9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
   เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้อย่าง
ท่ัวถึง เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย เพื่อเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ให้เจริญเติบโต
อยา่งยั่งยืน เพื่อฟืน้ฟูฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างมีสมดุลและได้รับการยอมรับจากชุมชน 
   10. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบจากท าเลท่ีต้ังของประเทศ เพื่อให้ประเทศ
เป็นฐานการผลิตและการลงทุนท่ีมีสมรรถภาพสูง เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ของประเทศไทยในด้านการค้า การลงทุน 
การเงินและโอกาสด้านการตลาด เพื่อผลักดันบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นส่วนส าคัญในระดับภูมิภาคและโลก 

 ค่านิยมหลักของคนไทย  เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  ดังน้ี 
1)  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  2)  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
  3)  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  4)  ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม 
  5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
  6)  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
  7)  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
  8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
  9)  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10)  รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 



แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

 

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความ
พร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

11)  มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส  มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 
  12)  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน  มีทั้งหมด  9  ด้าน  ดังน้ี 

1)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   
3)  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน   
4)  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
5)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม   
6)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
7)  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ

ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง   
8)  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

ให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก   
9)  ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ันอย่างยั่งยืน 
 

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  เนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 
– 2570) คณะท างานจึงวิเคราะห์แนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยในระยะต่อไป ท่ามกลางแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระดับโลก การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้ส่งผลให้
สถานการณ์ของประเทศไทย อาจต้องเผชิญกับความเส่ียงท่ีท าให้ประเทศไทยมีความเปราะบางยิ่งขึ้นโดยหากไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน จะเป็นเหตุให้ประเทศไทยไม่สามารถก้าวตามโลกได้อย่างเท่าทัน ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นแผนระดับปฏิบัติการในช่วง 
5 ปีท่ีสองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการร่างกรอบการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ยังคงน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาน าทางใน
การขับเคล่ือนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ท่ีไม่ว่าประเทศไทยและประชาคมโลกยังต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) และโครงสร้างในประเทศท่ียังคงมีข้อจ ากัดภายในท่ีรอการปับปรุงแก้ไขใน
หลายมิติ (ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2564) 
  ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ประเทศไทยจะยังคงเผชิญกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของโลก การทบทวนบริบทการพัฒนาประเทศในกรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ฉายภาพ
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงระดับโลก (Megatrends) ท่ีส าคัญและคาดว่าจะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 
2) สรุปสาระส าคัญของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ซึ่งได้ผลกระทบต่อ
ประเทศไทยในหลากหลายมิติ และ 3) ทบทวนสถานะของการพัฒนาประเทศ ท้ังในด้านความมั่นคงความสามารถใน
การแข่งขัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อ
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แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

 

ส่ิงแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงน าเสนอผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงระดับโลกและผลกระทบจากวิกฤตเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ท่ีมีต่อประเทศไทย เพื่อให้การขับเคล่ือน
การพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา
ประเทศ การพลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’ Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จึงมีเปูาหมายหลัก
เพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable 
Thailand” โดยกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 มีสาระส าคัญโดยสังเขปต่อไปนี้ 
  1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (High Value-added Economy) โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี การท่องเท่ียวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน
กิจกรรมหลากหลายกระจายรายได้ใส่ใจส่ิงแวดล้อม การผลิตและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟูา ยกระดับการแพทย์ให้
ทันสมัยและท่ัวถึงเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพมูลค่าสูง โครงข่ายคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวกเช่ือมโยงกับ
ภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ และส่งเสริมการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย บริการดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโต
รวดเร็ว 
  2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและตลาดสมัยใหม่ พื้นท่ีและเมืองมีความเจริญ
ทันสมัยและน่าอยู่ ลดความเหล่ือมล้ าระหว่างพื้นท่ี กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนสามารถขยับ
สถานะและได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเหมาะสม 
  3) วิถีชีวิตยั่งยืน (Eco-friendly Living) เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า โดยของเสียถูกน า
กลับมาใช้ประโยชน์และพัฒนาเป็นพลังงานหมุนเวียน ลดความเส่ียงจากธรรมชาติใช้มาตรการเชิงพื้นท่ีและเทคโนโลยี
ในการรับมือจากภัยธรรมชาติ และ 
  4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) ก าลังคน
มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ระบบการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานมีคุณภาพ คนทุกช่วงวัยมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ภาครัฐมีสมรรถภาพสูงและทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปจัจุบัน  มีทั้งหมด  9  ด้าน  ดังนี้ 
1)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   
3)  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน   
4)  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
5)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม   
6)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
7)  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ

ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง   
8)  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

ให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก   
9)  ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ันอย่างยั่งยืน 

  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2565 (ฉบับทบทวน) 

ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น มีการฟื้นฟูสืบสานและสร้างสรรค์ 
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แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

 

พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียง
ระดับสากล พื้นท่ีเกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต เพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทาง
เกษตรอินทรีย์ ในเชิงภูมิศาสตร์แล้วภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุน และบริการเช่ือมโยงเศรษฐกิจใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่ม ประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องน าศักยภาพ
ทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพื้น
ท่ีมาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพและโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
รวมท้ังการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพื่อ
ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ, 2559) ได้เสนอแนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ สู่การ
ปฏิบัติการ คณะท างานได้แนวทางการแปลงยุทธศาสตร์ดังกล่าว ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 
12 ท่ีเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การขับเคล่ือนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีการก าหนดพื้นท่ีเปูาหมาย สาขาการผลิตและบริการเปูาหมายท่ีชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติและก ากับให้การขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพื้นท่ี จังหวัด ภาค และเมืองเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับ
เปูาหมายรวมของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ โดย
ใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ 2) เช่ือมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาค
เข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3) ดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้ และ 4) แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า ปุาต้นน้ า และปัญหาหมอกควัน 

กระบวนการแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ีเน้นการสร้าง
ความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถน าแนวคิด เปูาประสงค์ยุทธศาสตร์ และนว
ทางการพัฒนาของแผนฯ ไปก าหนดกลยุทธ์และแผนงานโครงการในระดับปฏิบัติ เป็นการแปลงเปูาประสงค์ และทิศ
ทางการพัฒนาสู่เปูาหมายและแนวทางการพัฒนาระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560-2564) ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) เพื่อเป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ในเชิงนโยบายกระทรวง กรม น ายุทธศาสตร์
การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มาวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับภารกิจเพื่อจัดท า
แผนกระทรวง กรม จังหวัด และกลุ่มจังหวัด น ายุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 มาเช่ือมโยงลงสู่แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด มีการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ในเชิง
พื้นท่ีชุมชน ท้องถิ่น รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนมาเป็นแผนพัฒนา จัดล าดับความส าคัญปัญหาและ
ความต้องการในพื้นท่ี เป็นการเช่ือมโยงแผนชุมชนและท้องถิ่นไปสู่แผนพัฒนาจังหวัด จากนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับต้ังแต่ในระดับชุมชนท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด โดยแผนพัฒนาภาค (พ.ศ. 2560-
2565) ฉบับทบทวนมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

1.3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมท้ังต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญา
และนวัตกรรม โดยมีแนวทางในการพัฒนา 1) พัฒนากลุ่มท่องเท่ียวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมายท่ีมีศักยภาพสูง 

1.3.1.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC 
และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค โดยมีแนวทางในการพัฒนา  

1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมืองท้ังเมืองหลักและเมืองชายแดนให้สอดคล้องและ 
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สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่งย่อยท่ีเช่ือมต่อกับระบบ
หลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก - ตะวันตก 

2) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจให้มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ 

3) พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางท่ีนครสวรรค์ แพร่ (อ าเภอเด่นชัย) เชียงราย (อ าเภอเชียงของ) และ 
เมืองในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของ 

4) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือเข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบการด าเนินธุรกิจ 
ระดับภูมิภาค และสากล 

5) พัฒนาสินค้าท่ีมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมท้ังสินค้าท่ีตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 
 และ AEC 

1.3.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เช่ือมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพื้นท่ี 
ภาคเหนือตอนล่าง 

2) สนับสนุนการเช่ือมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีมีศักยภาพ 
3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตร 

ชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และแปรรูปชีวมวล 
4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีท่ี 

เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
5) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer)  
6) พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์ส าหรับสินค้าเกษตรจากชุมชน พัฒนานวัตกรรม 

ส าหรับการสร้างระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรจากชุมชน  และ 
7) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายท่ีเช่ือมโยง 

1.3.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ โดยมีแนวทางในการพัฒนา ได้แก่ 

1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมืองท้ังเมืองหลักและเมืองชายแดน 
2) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ให้มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ 
3) พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางท่ีนครสวรรค์ แพร่ (อ าเภอเด่นชัย) เชียงราย (อ าเภอเชียงของ) และ

เมืองในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ 
4) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบพัฒนาสินค้าท่ีมี 

ศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมท้ังสินค้าท่ีตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และ AEC โดยให้ความส าคัญกับ
การใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการเกื้อกูลกัน บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนท้ังไทย
และเพื่อนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพื้นท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัด
เชียงราย 

1.3.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร จัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเช่ือมโยงพื้นท่ีเกษตรให้ท่ัวถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการ
พัฒนา 

1) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและปุาไม้ในพื้นท่ีปุาต้นน้ าในพื้นท่ี 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 
2) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าท้ังระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค 
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3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2565 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูนมี 

เปูาหมายการพัฒนา คือ “พัฒนาพื้นท่ีบนพื้นฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างท่ัวถึง”กรอบแนวคิด
ของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนปี 2565) ให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายส าคัญอื่น ๆ ของรัฐบาล ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 , 2564) มีประเด็นการพัฒนา 
ดังนี้ 

1.3.2.1 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเท่ียวและการค้าในพื้นท่ี วัตถุประสงค์เพื่อ 
1) สร้างการเช่ือมโยงธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการสู่ท้องถิ่น 2) ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าแก่สินค้าและ
บริการท้องถิ่น โดยผสมผสานภูมิปัญญาและเทคโนโลยีนวัตกรรม 3) สร้างมาตรฐานการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน และ 4) 
เพิ่มมูลค่าการตลาดท่ีเน้นการเป็นแหล่งท่องเท่ียวปลายทาง (Destination) โดยมีแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียว
เช่ือมโยง 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน) ยกระดับการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 รวมถึงเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เพื่อรองรับรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า 

1.3.2.2 แนวทางการพัฒนาท่องเท่ียวเช่ือมโยง 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดล าปาง 
จังหวัดล าพูน) โดยยกระดับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์ วัฒนธรรมล้านนาและ
พัฒนา หัตถกรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เพื่อ
รองรับรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหาร
มูลค่าสูง (NTFV) อุตสาหกรรมสุขภาพความงาม สมุนไพร และหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
ด้วยการเช่ือมโยงอัตลักษณ์ล้านนาผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม(High Touch High Value) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อ
ตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและ AEC บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

1.3.2.3 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 2) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการ
รับรองมาตรฐาน และ 3) สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยส่งเสริมการเกษตรต้นทาง 
และเกษตรแปรรูปในพื้นท่ี (NTFV) ของผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญและโดดเด่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
โดยการพัฒนาวัตถุดิบการเกษตรแบบหมุนเวียน รวมถึงการพัฒนารูปแบบการผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานของสินค้า
เกษตร สร้างโอกาสในการจ าหน่ายเพื่อการเช่ือมโยงธุรกิจการค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

1.3.2.4 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจส่ิงแวดล้อมเพื่อลดฝุุนควัน วัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 2) อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และการใช้ประโยชน์อย่างมี
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คุณค่าท่ีก่อให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และยกระดับการบริหาร
จัดการวัสดุทางการเกษตร ด้วยการน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุุนควัน (PM 
2.5) พร้อมท้ังสร้างมาตรการปลอดการเผาท้ังรูปแบบของการส่งเสริมอาชีพและการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน 

 

 

 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 “นครแห่งชีวิตและความมั่นคง” 
 (City of Life and Prosperity) 
(เมืองท่ีให้ความสุขและชีวิตท่ีมีคุณค่าแก่ผู้อยุ่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองท่ีน่าอยู่และน่าท่องเท่ียวในระดับโลก) 
พันธกิจ 
 1.ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเท่ียวและบริการสากล 
 2.ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง 
 3.ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย 
 4.ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค 
 5.ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ 
 6.ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
 1.เมืองศูนย์กลางท่องเท่ียวและบริการสากล :MICE CITY, Wellness City, SMART CITY 
 2.เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง : Northern Landport 
 3.เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley 
 4.เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub 
 5.เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ : Medical and Health Hub 
 6.เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม : Diversity of Nature and Culture 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถ่ิน 
 วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว 
 2.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเท่ียว สินค้า และบริการ 
 3.เพื่อสร้างการเช่ือมโยงของธุรกิจการท่องเท่ียวสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและบริการ 
 2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว สินค้า และบริการ 
 3.ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนและท้องถิ่น เช่ือมโยงสู่ระดับสากล 
 4.ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเท่ียวและบริการ 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่ง
อนาคตภายใต้ BCG Model 
 วัตถุประสงค์ 
 1.ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 2.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
 3.พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน 
 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงให้มีมาตรฐาน 
 2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ประกอบการ สถาบันเกษตรกร ให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจ 
 3.ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) 
 4.ขับเคล่ือนและพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 5.ส่งเสริมและเช่ือมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการเกษตร 
 6.พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกทางการเกษตร 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเปูาหมายของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ อุตสาหกรรม MICE และธุรกิจเฉพาะ ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
 2.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยการพัฒนาระบบนิเวศ Ecosystem ให้เอื้อต่อกาประกอบ
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
 3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเปูาหมายด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 2.ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนฐานนวัตกรรมเช่ือมโยงกับภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 3.สร้างระบบนิเวศและกลไกในการผลักดันให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อจัดการปัญหาฝุุนควัน (PM 2.5) อย่างมีส่วนร่วม 
 2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 3.เพื่อการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
 4.เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียและพลังงาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.การสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้กับประชาชน 
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 2.รักษาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ความยั่งยืนระดับ
ท้องถิ่น 
 3.ส่งเสริมเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืนรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 4.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชผลและพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ีประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 
 5.บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นท่ีอย่างมีธรรมาภิบาล 
 6.จัดท าแผนและขับเคล่ือนแผนชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามบริบทเชิงพื้นท่ี เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการสร้างระบบข้อมูลและพัฒนากลไกการขับเคล่ือนแผนแบบบูรณาการในระดับพื้นท่ี 
 7.เสริมสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนขับเคล่ือนปรับเปล่ียนพืชเชิงเด่ียวไปเป็นพืชเศรษฐกิจสีเขียว 
โดยประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
 8.พัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรมให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 
 วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อส่งเสริมสังคมคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
 2.เพื่อสร้างเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
 3.เพื่อส่งเสริมและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพระราชปณิธาน 
 4.เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข 
 5.เพื่อส่งเสริมความมั่นคง สงบสุขพื้นท่ีชายแดน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง แลรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 2.ลดความเหล่ือมล้ าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ 
 4.เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อรับมือกับ
ปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 
 5.เพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 6.เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยทางถนน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

1.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566 - 2570) 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ 

 “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ ด้วยการให้บริการสาธารณะ ท่ีมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า” 
 พันธกิจ 
 1.บูรณาการหน่วยงานภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายภาครัฐเอกชนและ
องค์กรชุมชน ท าการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมด้วยคุณภาพท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม อย่างเสมอภาค และยั่งยืน 
 2.สร้างความมั่นคงทางด้านโภชนาการ ห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจน
สามารถเข้าสู่ระดับการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศได้ 
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 3.ปรับปรุงระบบการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลพื้นฐานและทันสมัยในทุกมิติเช่ือมโยงระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแผนแม่บทและวางระบบการบริหารงานในระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มภาคเหนือตอนบน กลุ่ม
ภาคเหนือและระดับชาติ เช่ือมโยงกับภูมิภาคกลุ่มอาเซียนและระบบการตลาดและบริโภคของสากลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.สร้างและปรับปรุงระบบการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ด้วยการ
ให้บริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ท้ังด้านการบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุขเชิงรุกและปูองกัน 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้วยแผนรองรับความเส่ียงเชิงสาธารณะอย่างรอบคอบและเปิดเผยท่ีปฏิบัติได้ทุกระดับ
และทันทีอย่างธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
1.1 การบริการสาธารณสุขและ 
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
 

1.1.1 ร้อยละของระดับความตระหนักรู้ด้านสุขภาวะ 
(Health Literacy) การปรับตัวของชุมชนด้วยพฤติกรรมท่ี
ถูกสุขลักษณะ 
1.1.2 ร้อยละของผู้สูงวัย คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มี
สุขภาพแข็งแรง และมีการเพิ่มทักษะเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ได้ท้ังทางกายภาพและทางจิตใจ 
1.1.3 ระดับประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการดูแลผู้สูงวัย 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
1.1.4 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผู้สัมผัสอาหารในตลาด
ชุมชนและร้านอาหารข้างถนนท่ีถูกสุขลักษณะตาม 
เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
1.1.5 ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพท่ีมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 1.1 การสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะและการปูองกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะชุมชน 
 

1.1.1 พัฒนาความตระหนักรู้ ขีดวาม
สามารถในการจัดการสุขภาพตนเองของ
ชุมชนอย่างเข้มแข็งด้านสุขภาวะ (Health 
Literacy) ให้พึ่งพาตนเองได้ 
1.1.2 ส่งเสริมการปรับตัวของชุมชนด้าน
พฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกสุขลักษณะและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ในการดูแลผู้สูงวัย คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร 
ให้มีสุขภาพแข็งแรงและเพิ่มทักษะการ
พึ่งพาตนเองได้ 
1.1.4 อบรมผู้สัมผัสอาหารในตลาด
ชุมชนและร้านอาหารข้างถนน เพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี (Smartcity) และ
แผนเผชิญเหตุในภาวะปกติ และไม่
ปกติ 

1.2.1 ร้อยละของงบประมาณค่าอุปกรณ์และระบบส่งต่อ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) และเวชศาสตร์ปูองกัน 
1.2.2 ร้อยละของการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ฝึกอบรมเสริมสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 
 

กลยทุธ์ท่ี 1.2 การพัฒนาและสร้างระบบ
รับมือและปรับตัวต่อการระบาดของโรค
ติดเช้ืออุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 

1.2.1 ส ารวจและพัฒนาสมรรถนะ
หน่วยงานบุคลากรและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ให้ตระหนักรู้สุขภาวะที่ดี (Smart city) 
1.2.2 เสริมสมรรถนะของหน่วยงานและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) พร้อมเผชิญเหตุด้านสุขภาวะใน
ภาวะปกติ และไม่ปกติของการระบาด 
ของโรคติดเช้ืออุบัติใหม่ 

1.3 ส่งเสริมระบบการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ 
 

1.3.1 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากชุมชนเร่ืองหมอ
พื้นบ้านและแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือกชุมชน 
1.3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและใช้สมุนไพรเชิงเวชศาสตร์
ปูองกันของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 

กลยุทธ์ท่ี 1.3 ส่งเสริมระบบการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และเวช
ศาสตร์ปูองกันของชุมชนอย่างมีส่วน 
ร่วม 
 

1.3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ชุมชนเร่ืองระบบการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก 
1.3.2 ฝึกอบรมกลุ่มประชาชนต้นแบบ
ด้านการนวดแผนไทย ระบบส่งต่อทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และเวชศาสตร์
ปูองกันในชุมชน 
1.3.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
สมุนไพรด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม ท้ังการผลิตต้นน้ า แปรรูปกลาง
น้ าและการตลาดปลายน้ าในท้องถ่ิน 
และ Online 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ า 
 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมและ ระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีได้มาตรฐานครบวงจร
ภายในและระหว่างชุมชน เช่ือมโยง
โครงข่ายระบบ 
ขนส่งมวลชนเชียงใหม่ 

2.1.1 ร้อยละต่อพื้นท่ีของการพัฒนาระบบการคมนาคม
และ ระบบขนส่งสาธารณะท่ีได้มาตรฐานเช่ือมโยงโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ 
2.1.2 ร้อยละของการพัฒนาระบบ การคมนาคมและ 
ระบบขนส่งสาธารณะท่ีได้มาตรฐานครบวงจรภายในและ
ระหว่าง 
ชุมชน (เช่น เส้นทางน าผลผลิตจากสวนเกษตร ไร่นาเช่ือม
ถนนสายหลักในชุมชน) 
2.1.3 ร้อยละของความพึงพอใจของชุมชนต่อการคมนาคม
การขนส่งสินค้า 

กลยุทธ์ท่ี 2.1 พัฒนาระบบโค ร ง ส ร้า ง 
พื้นฐานการคมนาคมและ ระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีได้มาตรฐานครบวงจรภายใน 
และระหว่างชุมชน เช่ือมโยงโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ 

2.1.1 ส ารวจและพัฒนา ระดับต าบล
และการเช่ือมโยงข้ามต าบลและอ าเภอ
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการการ
คมนาคมและขนส่งพัฒนาเส้นทางสู่แหล่ง
พื้นท่ีการเกษตร และการท่องเท่ียว 
2.1.2 ส ารวจและพัฒนาเส้นทางขนส่ง
สินค้าการเกษตรระหว่างสวนเกษตร ให้มี
ทางออกเช่ือมกับถนนสายหลักในและ
ระหว่างชุมชนท่ีได้มาตรฐานครบวงจร 
 

2.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคระบบ
ชลประทานและแหล่งน้ าอุปโภค-
บริโภคสะอาด เพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกรและชุมชน 
 

2.2.1 คุณภาพด้านสุขาภิบาลแหล่งน้ า ทาง 
ระบายน้ า ระบบน้ าอุปโภคบริโภคน้ าตาม 
เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 2.2 พัฒนาสุขาภิบาลแหล่งน้ า
ทางระบายน้ า เส้นทางและระบบน้ าเสริม 
การผลิตพื้นท่ีทางการเกษตร 
 

2.2.1 ส ารวจและพัฒนาเพิ่มคุณภาพ
สุขาภิบาลและแหล่งน้ า ทางระบายน้ า 
ระบบน้ าอุปโภคและสนับสนุนพื้นท่ีทาง
การเกษตร 
2.2.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบ
ชลประทานและแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-
บริโภคการเกษตร และการท่องเท่ียว
ชุมชน 
 

 2.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพระบบ
น้ าประปา 
  
 

กลยุทธ์ท่ี 2.3 พัฒนาระบบน้ าประปา
ชุมชนให้ได้มาตรฐานท่ัวถึง 
 

2.3.1 สร้างระบบน้ าประปาบริการให้
ท่ัวถึงชุมชนตามหลักอนามัย 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
2.3 พัฒนาระบบการสื่อสารดิจิทัล
สาธารณะ และอินเทอร์เน็ตชุมชน 

2.3.1 ร้อยละของความพึงพอใจของชุมชนต่อผลการ
พัฒนาและการใช้ประโยชน์สื่อสารดิจิทัลสาธารณะ และ
อินเทอร์เน็ตชุมชน 

 
 

2.3.2 สัดส่วนพื้นท่ีของชุมชนท่ีได้รับบริการ 
สื่อสารดิจิทัลสาธารณะ (Public Digital 
Logistics) 
 

กลยุทธ์ท่ี 2.4 พัฒนาบริการสื่อสารดิจิทัล
สาธารณะ(Public Digital Logistics)
ชุมชนด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 

2.4.1 จัดต้ังศูนย์บริการระบบการสื่อสาร
ดิจิทัลสาธารณะประจ าชุมชนด้วย
อินเทอร์เน็ตชุมชนเพื่อเร่งรัดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การตลาดและการ 
จัดการความรู้ (Digital Logistics) 
2.4.2 ประสานงานกับ
การสื่อสารแห่งประเทศไทยและบริษัทท่ี
ให้การสื่อสารดิจิทัลครอบคลุมพื้นท่ีของ
ชุมชนในอัตราราคาพิเศษที่สามารถ
ลดหยอ่นภาษี 
 

 
2.4 จัดการให้มีระบบขนส่งมวลชน
บริการกลุ่มนักเรียนและประชาชน
อย่างมีส่วนร่วม 

 

2.4.1 อัตราความคับค่ังของการจราจรในพื้นท่ีชุมชนเขต
เมืองลดลง 
2.4.2 อัตราอุบัติเหตุทางการจราจรในพื้นท่ีชุมชนเขตเมือง
ลดลง 
2.4.3 ร้อยละของความพึงพอใจของชุมชนต่อระบบขนส่ง
มวลชนบริการกลุ่มนักเรียนและประชาชน 

 

กลยุทธ์ท่ี 2.5 จัดการระบบขนส่งมวลชน 
ส าหรับกลุ่มนักเรียนและประชาชนอย่างมี 
ส่วนร่วม 
 

2.5.1 จัดการระบบขนส่งมวลชน ส าหรับ
กลุ่มนักเรียนและประชาชนอย่างมีส่วน
ร่วม 
2.5.2 เทศบาลนคร และเทศบาลในเขต
เมือง จัดระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแก่
นักเรียนในชุมชน (เร่ิมทดลองช่วงช่ัวโมง
เร่งด่วนก่อน เพื่อลดความคับค่ังทาง 
จราจร อุบัติเหตุและการใช้น้ ามัน
เช้ือเพลิง) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน  

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
3.1 ชุมชนมีความสามัคคีรับผิดชอบ 
อย่างสมานฉันท์สามารถปูองกัน 
บรรเทาสาธารณภัยทางธรรมชาติและ
จากพฤติกรรมมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม 
 

3.1.1 ร้อยละของความพึงพอใจของชุมชนต่อระบบการ
รักษาความเรียบร้อยปลอดภัยบรรเทาสาธารณภัย อย่างมี
ส่วนร่วม 
3.1.2 จัดต้ังหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยข้ึนใน
ระดับต าบลและชุมชน 
3.1.3 ร้อยละของความพึงพอใจของชุมชนต่อผลการฝึกอบ 
รมเพิ่มสมรรถนะอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 
 

กลยุทธ์ท่ี 3.1 พัฒนาระบบปูองกันและ
รักษาความปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมท้ัง 
ด้านสาธารณภัย อุบัติภัยทางธรรมชาติ
และจากพฤติกรรมมนุษย์ 
 

3.1.1 ร่วมมือกับกรมบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพัฒนาสมรรถนะ
อาสาสมัครชุมชนบรรเทาสาธารณภัย 
อุบัติภัยทางธรรมชาติและจากพฤติกรรม 
มนุษย์ 
3.1.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
เครื่องมือท่ีทันสมัยอย่างเหมาะสมเพื่อ
เตรียมความพร้อมท้ังการเผชิญเหตุด้าน
บรรเทาสาธารณภัยท้ังในภาวะปกติและ 
ฉุกเฉิน เช่นอุปกรณ์การบินไร้คนขับขนาด
เล็ก (Drone) เพื่อการค้นหา ติดตาม 
ตรวจสอบและท าระบบ Mapping ด้าน
อื่นๆ 
 

3.2 ชุมชนมีส่วนร่วมกับทางราชการใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชน 
 

3.2.1 ร้อยละของความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีส่วนร่วมกับ
ทางราชการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการ
รักษาความปลอดภัย 

กลยุทธ์ท่ี 3.2 ส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะหน่วยและสมาชิกอาสาสมัคร
บรรเทาสาธารณภัยระดับต าบลละชุมชน 

3.2.1 การฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะ
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 
 

 3.2.2 ร้อยละของความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีต่อผลการ
อบรมด้านภัยพิบัติ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
รักษาความปลอดภัยในชุมชน 
 

กลยุทธ์ท่ี 3.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิต 
และทรัพย์สินในชุมชน 
 

3.2.2 อบรมชุมชนสร้างความความ
ตระหนักรู้ด้านภัยพิบัติ ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การรักษาความปลอดภัย
ในชุมชน 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
 3.2.3 ระดับความพร้อมและทันสมัยท่ีมีประสิทธิภาพแผน

เผชิญเหตุและจัดการภัยพิบัติท้องถ่ิน จากหน่วยตรวจสอบ
ความเสี่ยง 

 

กลยุทธ์ท่ี 3.4 แผนเผชิญเหตุและจัดการ
ภัยพิบัติท้องถ่ินระดับต าบลและชุมชน 

 

3.2.3 พัฒนาแผนเผชิญเหตุและจัดการ
ภัยพิบัติท้องถ่ินในภาวะปูองกันความเสี่ยง 
ในระหว่างเกิดเหตุ และการเยียวยาหลัง
เกิดเหตุ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
4.1 สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจใน
อนุรักษ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 

4.1.1 ร้อยละของสมาชิกชุมชนระดับหัวหน้าครัวเรือน
ตระหนักในด้านมลภาวะทางอากาศและน้ าจากทาง
ระบายน้ า 
4.1.2 พื้นท่ีปลูกปุาในท่ีดินสาธารณะและพืชเศรษฐกิจ
ตามหัวไร่ปลายนามีสัดส่วนเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ท่ี 4.1 การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

4.1.1 การอบรม และจัดการความรู้เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1.2 ส่งเสริมและติดตามผลการปลูกปุา
ในพื้นท่ีสาธารณะท่ีว่างเปล่า และปลูก
ต้นไม้กับพืชเศรษฐกิจตามหัวไร่ปลายนา 

4.2 สร้างตระหนักรู้และปูองกัน 
ในการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม ด้าน
อากาศ(PM 2.5) 
 

4.2.1 คุณภาพของอากาศมีค่ามาตรฐานต่ ากว่าเกณฑ์ 
PM 2.5 
 

ก ล ยุท ธ์ท่ี 4.2 จัดการเชิงปูองกันและ
แก้ไขมลภาวะทางอากาศและน้ าจากทาง
ระบายน้ าให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน 
 

4.2.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้น ารุ่น
ใหม่ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการ
เผาไหม้และประหยัดค่าใช้จ่ายชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.3 การส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ 
(Zero Waste Management) 
 

4.3.1 ร้อยละของครัวเรือนมีการจัดการคัดแยกขยะด้วย
หลักการ Zero Waste Management และระบบการ
จัดการขยะอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ท่ี 4.3 จัดการขยะด้วยหลักการ 
Zero Waste Management อย่างยั่งยืน 
และผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter 
Paying Principle– PPP) 

4.3.1 ส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ (Zero 
Waste Management) ใช้หลักการผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Paying 
Principle – PPP) 
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4.4 ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะ
นิเวศชุมชนและการใช้พื้นท่ีว่างเปล่าให้
เกิด 
ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
 

4.4.1 ร้อยละของครัวเรือนในชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
สวนสาธารณะและการใช้พื้นท่ีว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์
เชิงสาธารณะ 

กลยุทธ์ท่ี 4.4 สนับสนุนการขยายและ
ฟื้นฟูพื้นท่ีปุาชุมชนและสวนสาธารณะ
นิเวศชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 

4.4.1 เพิ่มสวนสาธารณะนิเวศชุมชน
อย่างน้อยต าบลละ 1 แห่งต่อ
ปีงบประมาณ 
4.4.2 จัดระเบียบพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่าใน
ชุมชน ด้วยมาตรการทางสังคมอย่างมีส่วน
ร่วมในการใช้พื้นท่ีว่างเปล่าให้เป็น
ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
5.1 ส่งเสริมการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยบูรณา
การกับภูมิปัญญาท้ังต้นน้ า กลางน้ าและ
ปลายน้ าด้วยเกษตรอินทรีย์ 
 

5.1.1 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์กับ 
ดิจิทัลเทคโนโลยี 
5.1.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ส่งเสริมการเกษตรและอาหารปลอดภัยตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1.3 ร้อยละของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ี
รับการส่งเสริมจัดการการเกษตรเชิง Smart Farming 
เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และควบคุมกลไกการตลาดได้ 
 

กลยุทธ์ 5.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และภูมิปัญญาด้านการเกษตรในการผลิต 
แปรรูปและการตลาด 
 

5.1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยบูรณา
การกับภูมิปัญญาท้ังต้นน้ า กลางน้ าและ
ปลายน้ าด้วยเกษตรอินทรีย์ 
5.1.2 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้าน
คุณภาพ การผลิตการบรรจุหีบห่อ 
การตลาดและการขนส่งด้วยระบบ 
ดิจิทัลของเกษตรกรอย่างครบวงจร 
5.1.3 จัดการการเกษตรเชิง Smart 
Farming เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added 
Economy) โดยเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและควบคุมกลไกการตลาด 
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5.2 เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจ
ฐานราก สินค้า OTOPและ SMEs ใน
และนอกภาคเกษตรของชุมชน 
 

5.2.1 อัตราการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการยกระดับการผลิตท้ังต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า 
5.2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชน 
5.2.3 อัตราการเพิ่มข้ึนของกลุ่มเกษตรกรท่ีน าเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลติ 
แปรรูปและการตลาด 
 

กลยุทธ์ 5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากสินค้า OTOP และ 
SMEs 
 

5.2.1 ส่งเสริมการเพิ่มทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการท้องถ่ิน ผู้ประกอบการ
สมัยใหม่ วิสาหกิจชุมชน เพิ่มมูลค่า
เศรษฐกิจฐานราก สินค้า OTOP และ 
SMEs ในและนอกภาคเกษตรของชุมชน
ครบวงจร 
5.2.2 ส่งเสริมการจัดต้ังและอบรม
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนยกระดับการผลิต
ท้ังต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าด้วย
การตลาดท่ีทันสมัยและการเงินแบบ
ดิจิทัล 
5.2.3 อบรมและสนับสนุนให้เกษตรกร
น าเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตแปรรูปและ
การตลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

 

 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
5.3 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ที่ 
เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 

5.3.1 ร้อยละของรายได้จากการท่องเท่ียวชุมชนและ
จังหวัด เพิ่มข้ึน 
5.3.2 อัตราการใช้ Applicationsเพื่อกระตุ้นการจัดการ
ความรู้และการตลาดการท่องเท่ียวชุมชน 
5.3.3 ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพแหล่ง
การท่องเท่ียวชุมชน 

กลยุทธ์ท่ี 5.3 ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชนเชิงอนุรักษ์ที่เน้นคุณค่าและความ
ยั่งยืน 
เชิงสุขภาพการแพทย์และการท่องเท่ียว
ชุมชน (Community-based 
Tourism – CBT) ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการกระจายรายได้ 

 

5.3.1 ส่งเสรมิให้มีแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพการแพทย์ เชิงนิเวศและ
ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเท่ียว
ประเภทอื่นท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการกระจายรายได้ และพัฒนาการ
คมนาคมให้ 
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้สะดวก 
5.3.2 อบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนจาก
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพการแพทย์ เชิง
นิเวศและศิลปวัฒนธรรมให้เป็นศักยภาพ
การรองรับ(Carrying Capacity & 5As) 
ท่ีมีคุณภาพ 

5.4 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนอย่างดึงดูดใจ 

5.4.1 ร้อยละของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลเพื่อตัดสินใจและเพิ่มความสนใจ 
5.4.2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนนักท่องเท่ียว
ต่อความเข้าใจด้านเมืองเก่าเชียงใหม่และแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชน 
 

กลยุทธ์ท่ี 5.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
การเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาการ 
ท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 
 

5.4.1 พัฒนาสื่อผ่านระบบดิจิทัลเพื่อ
สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน
นักท่องเท่ียวด้านเมืองเก่าเชียงใหม่ และ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มรดกโลก 
5.4.2 พัฒนาสื่อผ่านระบบดิจิทัลเพื่อ
สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ
เพื่อดึงดูดความสนใจและเข้าถึงข้อมูลเพื่อ
ตัดสินใจ 
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5.5 เช่ือมโยงการท่องเท่ียวภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภูมินิเวศและอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงให้แก่ชุมชนแบบครบวงจร 
 

5.5.1 ร้อยละความเข้าใจและพึงพอใจของประชาชนและ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีต่อแนวคิดและ
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวแนวใหม่ (New Normal 
Tourism Product) 
5.5.2 ร้อยละความเข้าใจและพึงพอใจของประชาชนต่อ
การใช้ประโยชน์พืชเศรษฐกิจเสริมรายได้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ท่ี 5.5 สร้างมิติการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว
แนวใหม่ (New Normal Tourism 
Product) สมัยใหม่แบบครบวงจร 
 

5.5.1 ฝึกอบรมชุมชนและบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm 
Shift) ให้เกิด มิติความเช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมินิเวศและ
อาชีพ 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวแนวใหม่ (New 
Normal Tourism Product) เพื่อสร้าง
รายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5.5.2 พัฒนาผลผลิตการท่องเท่ียวชุมขน 
(Community-based Tourism 
Product) กับพืชเศรษฐกิจด้วยระบบการ
ผลิต การแปรรูปการตลาด การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ 
พร้อมกบัการอนุรักษ์ภูมินิเวศเพื่อดึงดูด
ความสนใจเพื่อเพิ่มมูลค่าการกระจาย
รายได้ชุมชน 
 

5.6 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
(Lifelong Education 
 
 

5.6.1 ร้อยละของงบประมาณการศึกษาส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพของประชาชนทุกระดับทุกเพศทุกวัยให้
พร้อมรับต่อการปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลก 
5.6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ท่ี 5.6 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ของประชาชนด้านความรู้และทักษะ
อาชีพเพื่อปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง
ของโลกด้วยการศึกษาตลอดชีวิต 

5.6.1 ส่งเสริมและร่วมมือกับหน่วยงาน
เครอืข่ายจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียนวัยแรงงานท่ีอายุ 
15 ปีข้ึนไป 
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จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์   
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5.7 จัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ
และศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงวัย คน
พิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางกาย ทางจิต
และสังคม 
 

5.7.1 ร้อยละของงบประมาณเพิ่มข้ึนของการดูแลผู้สูงวัย 
คนพิการหรือ ผู้ด้อยโอกาสทางกาย ทางจิตและสังคม 
5.7.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะและศูนย์การเรียนรู้และ
ดูแลผู้สูงวัย คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางกาย จิตและ
สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 5.7 ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะและศูนย์การ
เรียนรู้และดูแลผู้สูงวัย คนพิการหรือ 
ผู้ด้อยโอกาสทางกาย ทางจิต 
และสังคม 
 

5.7.1 จัดต้ังและด าเนินการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอัจฉริยะ ศูนย์การเรียนรู้และดูแล
ผู้สูงวัย (The Elderly Day Care 
Center) กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ทางกาย ทางจิตและสังคม เพื่อเสริม
ทักษะการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 
5.7.2 จัดอบรมผู้ดูแลและจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอัจฉริยะ ศูนย์การเรียนรู้และดูแล
ผู้สูงวัย (The Elderly Day Care 
Center) กับผู้พิการฯ 
 

5.8 จัดการศึกษาภาคบังคับอย่าง 
มีคุณภาพ 
 

5.8.1 ร้อยละของงบประมาณการศึกษาภาคบังคับใน
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5.8.2 ร้อยละของระดับการรับรองคุณภาพจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5.8.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ 
ประโยชน์จากการศึกษาภาคบังคับในสังกัด 
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

5.8 จัดการศึกษาภาคบังคับในสังกัด
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

5.8.1 พัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
5.8.2 พัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารและ
คณะครูบุคลากรทุกระดับทุกด้านให้
สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถและทักษะแห่ง 
การพึ่งพาตนเองและปรับตัวพร้อมต่อการ
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เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกได้ 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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6.1 พัฒนาองค์ความรู้ของสถาบันทาง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม 

6.1.1 ระดับความถ่ีต่อปีในการส่งเสริมการศาสนา
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
6.1.2 จ านวนและประเภทฐานข้อมูลองค์ความรู้ทาง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6.1.3 จ านวนและประเภทสื่อเสมือนจริง (Virtual และ 
Online) ขององค์ความรู้ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6.1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่อคุณภาพและการเข้าถึง
ฐานข้อมูลและสร้างสื่อเสมือนจริง (Virtual และ 
Online) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

กลยุทธ์ท่ี 6.1 อนุรักษ์สถาบันทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ียึด
โยงคนท้องถ่ินอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
 

6.1.1 สร้างแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ
หลากหลายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีท าให้
คนท้องถ่ินอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
6.1.2 พัฒนาฐานข้อมูล และสร้างสื่อ
เสมือนจริง(Virtual และ Online) เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
6.1.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างการมีส่วน
ร่วมและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

6.2 บูรณาการการอนุรักษ์และเผยแพร่
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและโบราณสถาน เข้ากับการ
จัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ท้ังเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรม 

6.2.1 มีการบูรณาการการอนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินและ โบราณสถาน
เข้ากับการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
6.2.2 มีการ ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเท่ียว 
สังคม-มานุษยวิทยาฯ 
 

6.2 บูรณาการการอนุรักษ์และเผยแพร่
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและโบราณสถาน เข้ากับการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
 

6.2.1 บูรณาการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่าง
ย่ังยืนทั้งเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สังคม-
มานุษยวิทยา และภูมิปัญญา โบราณสถาน 
การอนุรักษ์และเผยแพร่ 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เชิงประวัติศาสตร์และการผจญภัยอย่าง
ปลอดภัย (Soft Adventure Tourism) 
6.2.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการ
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ท่องเท่ียว สังคม-มานุษยวิทยา (Socio-
Anthropological based Tourism) และ
เชิงประวัติศาสตร์และการผจญภัยอย่าง 
ปลอดภัยในชุมชน 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
6.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่มรดกโลกที่สัมพันธ์กับ
แผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
เก่าเชียงใหม่ 
 

6.3.1 มีการวิเคราะห์จัดท าแผนงานและโครงการสัมพันธ์
กับแผน แม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ 
จัดการความรู้เชิงอนุรักษ์และพัฒนาการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ 
6.3.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสื่อ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มรดกโลกของ
เชียงใหม่ 
6.3.3 จ านวนสื่อ Online และApplications ให้นักเรียน 
นักศึกษาประชาชนและนักท่องเท่ียวเข้าถึงและรับรู้ด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6.3.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อในและ
นอกระบบโรงเรียนนักท่องเท่ียวต่อสื่อด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี 6.3 จัดท าแผนงานและ
โครงการสัมพันธ์กับแผนแม่บทการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ 
 

6.3.1 ศึกษาวิเคราะห์จัดท าแผนงานและ
โครงการสัมพันธ์กับแผนแม่บทการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ 
รวมท้ังการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
6.3.2 สร้างสื่อหลากหลายเพื่อเสริมความ
ตระหนักรู้แก่ประชาชนในและนอก
โรงเรียน นักท่องเท่ียวในเน้ือหา 
ความแท้และด้ังเดิม เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
มรดกโลก 
6.3.3 จัดท าสื่อเผยแพร่แบบ Online 
สั้นๆ และApplications อย่างต่อเน่ือง
เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนใน
และนอกระบบโรงเรียน นักท่องเท่ียวใน 
เน้ือหาเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
7.1 เสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนใน
สถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นพระประมุข 
 

7.1.1 ร้อยละของกิจกรรมท่ีประชาชนร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดี 
7.1.2 ร้อยละของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
7.1.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือสื่อสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกิจกรรมพัฒนาและลดความ
ขัดแย้ง 
 

กลยุทธ์ท่ี 7.1 เสริมสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
พระประมุข 
 

7.1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข 
7.1.2 สร้างสื่อ Online และ Offline ใน
การเผยแพร่พระราชกรณียกิจในพื้นท่ี 
และรู้จักสิทธิหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข 

7.2 พัฒนาสมรรถนะบุคคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ จิต
บริการ 
 

7.2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
7.2.2 อัตราการท างานอย่างมีสมรรถนะภาพท่ีดีของ 
บุคลากรรายบุคคล รายฝุาย/แผนก/งานของท้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
7.2.3 ร้อยละของการน าผลการติดตามประเมินผลและ
รายงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง 
7.2.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อคุณภาพชีวิตการตระหนักรู้และรักษาวินัยใน
การปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธ์ท่ี 7.2 พัฒนาและประเมิน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะของบุคลากร 
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

7.2.1 ประเมินสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะของบุคลากรองค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแบบ 360 องศา เพื่อก าหนด
แนวทางพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ราย 
ฝุาย/แผนก/งานของท้ังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
7.2.2 ฝึกอบรมและจัดการความรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพจิตบริการ 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
   7.2.3 ทบทวนและน าผลการติดตาม

ประเมินผลและรายงานไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงแผนงานโครงการและการ
ปฏิบัติงาน 
7.2.4 จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของบุคคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสร้างขวัญ 
และก าลังใจในการตระหนักรู้และรักษา 
วินัยในการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

7.3 พัฒนาระบบการฐานข้อมูล 
กลางการพฒันาท้องถ่ินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นปัจจุบัน 
ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

7.3.1 ระบบการฐานข้อมูลกลางการพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นปัจจุบันและครอบคลุม 
7.3.2 มีระบบฐานข้อมูลร่วมเช่ือมโยงระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และองค์การปกครองส่วน 
ท้องถ่ินเชียงใหม่ 
7.3.3 มีศูนย์ประสานงานกลางรวบรวมแผน
ยุทธศาสตร์ฐานข้อมูลร่วมขององค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินเชียงใหม่ทุกแห่งให้เป็นฐานข้อมูลและระบบ Big 
Data พร้อมต่อการตรวจสอบ รายงานและการใช้งานท่ี
ถูกต้องด้วยข้อมูลคงเส้นคงวา 

7.3 ปรับปรุงการน าเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยและเหมาะสมมาใช้กับระบบการ
ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและ 
รายงานผลท่ีถูกต้องชัดเจน 
 

7.3.1 พัฒนาระบบการฐานข้อมูลกลาง
การพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินด้วยการน าเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้กับระบบการ 
ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและ
รายงานผลท่ีถูกต้องชัดเจนรวดเร็วและ
เป็นปัจจุบัน 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
   7.3.2 จัดต้ังศูนย์ประสานงานกลาง

รวบรวมแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ 
ทุกแห่งให้เป็นฐานข้อมูลและระบบ Big 
Data พร้อมต่อการตรวจสอบ รายงาน
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และการใช้งานท่ีถูกต้องด้วยข้อมูลคงเส้น
คงวา 
7.3.3 พัฒนาฐานข้อมูลร่วมเช่ือมโยง
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่และองค์การปกครองส่วน 
ท้องถ่ินเชียงใหม่ โดยอาศัยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วย
ประสานงานและศูนย์กลาง 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 2.1 วิสัยทัศน์ 

             “พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน              บูรณาการการศึกษา   
                     รักษาประเพณีวัฒนธรรม                  ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

  
  
2.2 ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพฒันา 

1.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 
การขนส่ง ผลิตผลทาง
การเกษตรและการ
ท่องเท่ียว  พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอย่าง
ท่ัวถึงและครอบคลุม 

1. พัฒนาระบบการ
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
2. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตร 
 

1.พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและ
ขนส่ง เช่น ถนน สะพาน ขยายผิวหน้า
ถนน บ ารุงรักษาผิวถนนท่ีเหมาะสม  
2.พัฒนาและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน
มีความปลอดภัยในการเดินทาง 
3.ปรับปรุงและปรับปรุงสาธารณูปโภคท่ี
เกี่ยวกับการเกษตรและชลประทาน เช่น 
อ่างเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า ฝายแม้ว คู 
คลอง หนอง บึง ระบบชลประทาน โดย
มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อการเกษตร 

2.การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 
 

มีการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน  การ
พัฒนาการท่องเท่ียว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  โดยยึด

1. บูรณาการบริหารการ
จัดการด้านการท่องเท่ียว 
2. การส่งเสริมและพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตร

1.ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินโดยใช้
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผสมผสานกับวิถีชีวิตด้ังเดิม 
2.รณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และ
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ต า ม แ น ว เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
3. ส่ง เสริมและพัฒนา
ก ลุ่ ม อ า ชี พ เ พื่ อ ก า ร
กระจายรายได้อย่างเป็น
ธรรม 
4. ส่งเสริมพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการเกษตร 

เกษตรปลอดภัยในชุมชน เพื่อการบริโภค
และจ าหน่าย 
3.ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการผลิตสินค้าเกษตร 
4.จัดฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
5.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หัตถกรรม วิสาหกิจ
ชุมชน 
6.ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวใน
ชุมชนท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่นการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน 
 
 

3.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

คนในพื้นท่ีมีจิตส านึกใน
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
รวมไปถึงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศ 

1.การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.การควบคุม ปูองกัน 
แ ก้ ปั ญ ห า ข ย ะ แ ล ะ
มลภาวะ 
 

1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
ในการปูองกัน แก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  3.ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและการอนุรักษ์

3.การปลูกฝังเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกวิธ ี
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พลังงาน 4.ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้าง
แรงจูงใจของประชาชนด้านการอนุรักษ์
พลังงานการใช้พลังงานทดแทน 

4.การพัฒนา
การศึกษา 
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก 
เยาวชน  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ได้รับบริการและสวัสดิการ
ต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง รวดเร็ว
และเป็นธรรมบนพื้นฐาน
ของการพึ่งพาตนเอง 

1.ส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.การส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
ของคนในชุมชน 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

1.ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานบริการทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับ
ประชาชนทุกระดับ  
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งท้ัง
ร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 
3.จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับออกก าลังกาย 
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 
4.รวมรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในพื้นท่ี เพื่อ
ก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ ท้ังในด้าน
การศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึง
ปัจจัยการยังชีพ การผลิต 
5.ส่งเสริมและพฒันาการรวมกลุ่มอาชีพ
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นท่ี เพื่อให้มีงานท า 
มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ 

5.การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ

ประชาชนในพื้นท่ีสามารถ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา

1.พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
2.อนุรักษ์และส่งเสริม

1.สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิ
ปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถ่ิน เช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน โดยใช้วัด สถานศึกษา 
พิพิธภัณฑ์ หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการ
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ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถ่ินของตนให้ด ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 

จัดการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เยาวชนและผู้ท่ีสนใจ 
2.ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างกลุ่มกจิกรรมการพัฒนาแหล่ง
สร้างสรรค์งานศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 
 
4.ส่งเสริมและจัดกจิกรรมการอนุรักษ์
ประเพณีท้องถ่ิน 

6.การปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

ประชาชนมีความสามัคคี
และมีความสมานฉันท์ใน
หมู่คณะสามารถปูองกัน
และรับมือกับสาธารณภัย
ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถลด
ปัญหายาเสพติดและความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชน 

1.การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชุมชน 
2.การปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 
3.การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อบายมุข 

1.พัฒนาประสิทธิภาพงานการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ
ปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียง  
2.แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี ก าหนด
มาตรการเฝูาระวังปูองกันและแก้ไขปัญหา
ท่ีจะเกิดข้ึน 
 

7.การบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

มีกระบวนการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมภิ
บาลและการจัดบริการ

สาธารณะแก่ประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิดผล

สัมฤทธิ ์

1.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
2.พัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมภิบาล 

 

1.พัฒนาและปรับปรุงระบบงานและการ
ให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
และความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ 
ค านึงถึงความต้องการของประชาชน 
2.จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการตลอดจน
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พัฒนานวัตกรรมการให้บริการ 
3.ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมาย

ก าหนดและส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจาก
ทุกภาคส่วน 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
    3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวได้ใช้เทคนิค SWOT Analyst มาวิเคราะห์ประเมินสภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและภาพรวมของโอกาสพัฒนาในอนาคต เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา ซึ่งสามารถน ามาตรวจสอบกับแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใด  
หรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปสถานการณ์การพัฒนา    โดยใช้  SWOT   ANALYST 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ภายในเพื่อหาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกเพื่อหาโอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์สถานการณ์ภายในใช้

แบบจ าลอง Mckinsey’s 7 
S+s 

Strategy 

กลยทุธ ์
Structure 

โครงสร้าง 

System 

ระบบ 
Staff 

บุคลากร 

Shared Value 

อุดมการณ์ 
Skill 

ทกัษะ 

Style 

แนวทางการบริหาร 

Specific Tools 

เคร่ืองมอื/อุปกรณ์ 

รู้เรา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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1. Structure : ดูโครงสร้างเป็น Hirachy/Flat/Metrix/Network  ดูผังองค์กร, การมอบหมาย, การ แบ่งงาน, 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์การ 

2. System : ดูระบบซึ่งเป็นระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน เช่นระบบเงินบัญชี ขั้นตอนการประสานงาน ข้อมลู
สารสนเทศ ระบบประเมินผล 

3. Strategy : ดูกลยุทธ์ทุก ๆ ด้านท่ีจะช่วยสร้างความได้เปรียบและการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   
 
 

4. Style : สไตล์ของคนเช่น ดุดัน , ตรงไป, ตรงมา, ประนีประนอม การสะท้อนวัฒนธรรม (ค่านิยม/ความเช่ือ) 
5. Skill : ทักษะคนในองค์การมีความช านาญด้านไหนอะไรเป็นความสามารถท่ีโดนเด่นของคนในองค์กร (Core 

Competency) 
6. Staff : บุคลากรมีความรู้ความสามารถแค่ไหน/การจัดคนท างานเหมาะสมกับงานเพียงใด (Put the right 

man on the right job) 
7. Share Value : อุดมการณ์/ค่านิยมร่วมกันท่ีถูกก าหนดขึ้นโดยคนในองค์กรเพื่อสร้างความสามัคคีมุ่งสู่

เปูาหมายเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

               
                 โอกาส                              อุปสรรค 
 
 
 
 
 

 

ด้านระบบงาน 

ด้านคน 

วเิคราะห์สถานการณ์ภายนอกใช้ 

SPELT-En 

รู้เขา 

Social 

สังคม 

Environment 

ส่ิงแวดล้อม 
Politics 

การเมอืง 

Economics 

เศรษฐกจิ 

Legal 

กฎหมาย 

Technology 

เทคโนโลย ี

องค์กร 
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1.Social : ด้านสังคม  -ดูโครงสร้างประชาคม การขยายตัวชุมชน การเติบโตของ    
กลุ่มจังหวัด 
-ความแตกต่างทางวัฒนธรรมตะวันตก ตะวันออก  
-การมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดนโยบาย การวางแผน 

 -คุณภาพชีวิต การศึกษา การด าเนินชีวิต ฯลฯ 
 

2. Politics : ด้านการเมือง 
    -ระบบราชการ รัฐธรรมนูญ การปฏิรูปการเมือง 
    -อ านาจการบริหาร การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
    -การบริหารจัดการ 
 
3. Economic : ด้านเศรษฐกิจ 
    -การรวมกลุ่มอาชีพ 
    -การหาตลาดรองรับ การขยายแนวการค้า 
    -การวางดอกเบ้ีย  นโยบายรัฐบาล 
 
4. Legal : ด้านกฎหมาย 
    -ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 
  
5. Technology : ด้านเทคโนโลยี 
    -ด้านการขนส่งโดยระบบท่ีทันสมัย 
    -เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
    -เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
6. Environment : ด้านสิ่งแวดล้อม  
    -ด้านสุขอนามัย 
    -สภาพแวดล้อมภัยธรรมชาติ      
        

ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
1.Social : ด้านสังคม 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 
1.กลุ่มประชาชน ประชาชนโดยภาพรวมท าการเกษตร 

ส่งผลให้สามารถขยายแนวคิดการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงให้
สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต 

ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมในชุมชนในการวางแผน 

2.คุณภาพชีวิต ประชาชนมีจ านวนน้อยง่ายต่อการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตทั่วถึง 

อัตราการตายมีมากกว่าอัตราการเกิด 
ท าให้มีผู้สูงอายุในพ้ืนที่มาก 

3.การศึกษา  ไมส่ามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้เพียงพอ
เน่ืองจากมีงบประมาณน้อยและมีข้อจ ากัด
ในการอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ 
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2. Politics : ด้านการเมือง 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 
1.การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินมากข้ึน 

 
ทิศทางนโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจน 
ขาดเสถียรภาพทางการเมือง 

2.นโยบายการศึกษาของรัฐบาล เด็ก นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
เน่ืองจากมีนโยบายเรียนฟรี 

จ านวนเด็กนักเรียนมีน้อย  และเด็ก
นักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่นอกพ้ืนที่ ยากต่อ
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา 

3. Economic : ด้านเศรษฐกิจ 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 

1.การขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีถนนสายหลักตัดผ่านเชื่อมโยงโครงข่าย
ระหว่างพ้ืนที่จ.เชียงใหม่-จังหวัดล าพูน มี
โอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว 

 

2.กลุ่มอาชีพ นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การพัฒนาท่ี
ย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง 

กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็งและไม่มีตลาด
รองรับ 

3.สภาวะทางเศรษฐกิจ 
 

 น้ ามันราคาสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

  
4. Legal : ด้านกฎหมาย 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 
1.ระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกฎหมายบางฉบับจ ากัดอ านาจ

หน้าท่ี ท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

 
5. Technology : ด้านเทคโนโลยี 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 
1.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให ้
อบต.น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ได้ 

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยี 
มีน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 

2.ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มิปัญญาท้องถ่ิน/ปราชญ์ชาวบ้านที่ 
หลากหลายส่งผลให้สามารถให้ใช ้
เป็นแหล่งเรียนรู้/เป็นครูให้ความรู ้/เป็น
แบบอย่าง การเรียนรู้ การด ารงชีวิตที่
สอดคล้องกับท้องถ่ิน 

 

 
6. Environment : ด้านสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 
1.สุขอนามัย  ประชาชนมีโอกาสปุวยเป็นโรคติดต่อมาก

ข้ึนแต่ยังขาดการปูองกันและขาดความรู้
เก่ียวกับการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ
ต่าง ๆ 

2.สภาพแวดล้อมภัยธรรมชาติ  เป็นพ้ืนที่ลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 
เกิดน้ าท่วมทุกปี เน่ืองจากการกัดเซาะตลิ่ง 
ของแม่น้ าปิง และ แม่น้ าขาน 
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ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

1.Structure : โครงสร้าง 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths)  ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.ชุมชน 
 

2.ชุมชน  ผู้น าชุมชนมีความสามัคคี  
ร่วมมือและประสานงานกันในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

 

2.พ้ืนที่ พ้ืนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ าคือแม่น้ าปิงและแม่น้ า
ขานเหมาะกับการท าเกษตรกรรม 

เป็นพ้ืนที่ลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

2.System : ระบบ 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths)  ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.งบประมาณ  งบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการสาธารณะใหค้รบทุกด้าน 

2.หน่วยงาน/องค์กร  ขาดความร่วมมือจากส่วนราชการที่
เก่ียวข้องอย่างจริงจงั 

3.เทคโนโลยี  วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ในการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์มีไม่เพียงพอต่อการ
ปฎิบัติงาน 

 
3.Style : สไตล์ 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths)  ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์และมีนโยบายให้

ความส าคัญในเรื่องคุณภาพชีวิต ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  
 

 

4.Staff : บุคลากร 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths)  ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.บุคลากร บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ความสามารถ เหมาะสมมีสมรรถนะ
สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ รวมถึง
ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ขาดแคลนประชากรวัยแรงงานเน่ืองจาก
ส่วนใหญ่ท างานนอกพ้ืนที่และมีผู้สูงอายุ
จ านวนมาก 

7.Share Value : ค่านิยมร่วม 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths)  ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.การศึกษา  ค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปเรียน
โรงเรียนนอกพ้ืนที่   

 
     

             จุดแข็ง  (Strangths) S                       จุดอ่อน   (Weakness) W 
1.ผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์และมีนโยบายให้ความส าคัญในเรื่อง
คุณภาพชีวิต ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  
2.ชุมชน  ผู้น าชุมชนมีความสามัคคี  ร่วมมือและประสานงาน
กันในการพัฒนาท้องถ่ิน 
3.พ้ืนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ าคือแม่น้ าปิงและแม่น้ าขาน 
เหมาะกับการท าเกษตรกรรม 
4.บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม 

1.ขาดแคลนประชากรวัยแรงงานเน่ืองจากส่วนใหญ่ท างานนอก
พ้ืนที่และมีผู้สูงอายุจ านวนมาก 
2.งบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะให้
ครบทุกด้าน  
3.ขาดความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 
4.เป็นพ้ืนที่ลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 
5.ค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนนอกพ้ืนที่   
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ความรู้ความสามารถ เหมาะสมมีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ภาระงานที่รับผิดชอบ รวมถึงได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

6.วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
มีไม่เพียงพอต่อการปฎิบัติงาน 

โอกาส (Opportunity)  O อุปสรรค (Treat)   T 
1. นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอพียง 
2. มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินมากข้ึน 
3.มีถนนสายหลักตัดผ่านเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างพ้ืนที่มี
โอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
4.มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
 

1.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า 
2. ทิศทางนโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจน 
3. การผันผวนของราคาน้ ามัน  
4. ขาดเสถียรภาพทางการเมือง 
5. กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็งและไม่มีตลาดรองรับ 
6. อัตราการตายมีมากกว่าอัตราการเกิด 
4.ระเบียบกฎหมายบางฉบับจ ากัดอ านาจหน้าท่ีท าให้เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 
กลยุทธ์ 
S+O             เร่งรุกบุกเร็ว   (มีจุดแข็ง+โอกาสให้รีบหากลยุทธ์สร้างสิ่งใหม่ ๆ) 
W+O                ต้ังรับปรับตัว  (จุดอ่อน+โอกาสให้หากลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อนโดยใช้จุดอ่อนที่มีอยู่นั้น) 
S+T     ร้ังรอขอจังหวะ  (จุดแข็ง+อุปสรรคให้ขจัดอุปสรรคโดยใช้จุดแข็ง โดยรอโอกาสและรอจังหวะท่ี
จะด าเนินการ) 
W+T     เลิกราหาแผนใหม่  (จุดอ่อน+อุปสรรค ให้เปลี่ยนวิธีการและหากลยุทธ์ใหม่ขึ้นมาแทน) 
 
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว และบริเวณพื้นท่ี
ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  

            1.) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพื้นท่ีเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล    ท่าวังพร้าว 
มีสภาพพื้นท่ีไม่มีพื้นท่ีปุาและภูเขา ลักษณะเป็นพื้นท่ีราบ และเป็นหมู่บ้านท่ีติดล าน้ าปิงและล าน้ าขาน  เมื่อถึงฤดูฝนก็มี
น้ าเอ่อล้นท่วมพื้นท่ีการเกษตรและท่ีอยู่อาศัย เป็นบางพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว     

            2.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว มีถนนเช่ือมโยง
กับชุมชนในองค์การบริหารส่วนต าบล  ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่
เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง  แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมาก คือ ถนนช ารุด ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก   

  3.) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นท่ีมีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการ
เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพื่อใช้ในฤดูแล้งท่ีมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 

  4.) ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมชุมชน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ยังเป็นพื้นท่ีชนบท
และเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมมากนัก นอกจาก
เรื่องปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาขยะ และใบไม้    บางครัวเรือน  ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
แวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 
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ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏบิัต ิ
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน -บริการชุมชนและสังคม -อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  

2 การสร้างความม่ังคัง่อย่างย่ังยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

-บริหารงานท่ัวไป 
-บริการชุมชนและสังคม 
-ด้านการเศรษฐกิจ 

-บริหารงานท่ัวไป 
-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
-การเกษตร 

ส านักงานปลดั กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษา 
 

3 การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด 

-บริหารงานท่ัวไป 
-บริการชุมชนและสังคม 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-เคหะและชุมชน 
-งานการศึกษา 

ส านักงานปลดั 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

กองคลัง 

4 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข -บริการชุมชนและสังคม 
-การศึกษา 
-การด าเนินงานอ่ืน 

-เคหะและชุมชน 
-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
-การศึกษา 
-สาธารณสขุ 
-ศาสนาและวัฒนธรรมฯ 
-งบกลาง 

ส านักงานปลดั 
กองการศึกษา 
 

กองช่าง 
กองคลัง 

5 การสร้างการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

-บริการชุมชนและสังคม -การศึกษา 
-การศาสนาวฒันธรรมฯ 

กองการศึกษา ส านักงานปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

6 การสร้างความม่ันคงปลอดภัย
และความสงบสขุของประชาชน 

-บริการชุมชนและสังคม -รักษาความสงบภายใน ส านักงานปลดั กองช่าง 

7 การสร้างประสิทธิภาพความ
โปร่งใสเปน็ประชาธิปไตยและ
เป็นธรรมในการให้บริการ 

-บริหารงานท่ัวไป 
-บริการชุมชนและสังคม 

-บริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการศึกษา 
-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักงานปลดั 
กองการศึกษา 
 

กองคลัง 
กองช่าง 

 7 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน   
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
 

4.1 การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งน้ี  แผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังน้ัน  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถ่ินได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน   

 

ดังน้ัน  องค์กรปกครองส่าวนท้องถ่ิน  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ   บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   จะต้องมีการ
ติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วน
หน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังน้ี     
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุม่อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอ้งยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ท่ีจะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองคร์วมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ารติา 
 
 
 
 
 
 
มและประเมนิผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิน่ 
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๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ินเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ  

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มัง่คั่ง  
            ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
 การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 
 
การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
 
 
แผนงานและ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม) 

10  

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

10  

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือ
วัดค่าภารกิจ โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิง่ของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative 

10  

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ินที่
ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชงินวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่นด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.3 สรปุผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการ
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถ่ิน  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังน้ี 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

           (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีก าร

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบที่  ๓/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๓/3  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลาย

ข้ันตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท า

ไม่ได้   
 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ินและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึง สถานการคลังในการพิจารณาโครงการ/

กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ใน

ปีงบประมาณน้ัน   
๔) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
  

************************************ 

http://www.dla.go.th/

