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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  และต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อย 
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราว
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื ่อวันที ่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที ่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3    
ในรัชกาลปัจจุบัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย       
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ ่งจะต้องนำไปสู ่การปฏิบัติเพื ่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน”  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เป็นต้นมา ได้
ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับ เป็นประเทศในกลุ่ม
บนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อม ที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ3.9 ถือว่าอยู่ใน ระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีใน
ช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้า
มาเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
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นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการ

พัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมี ปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ำในหลายมิติขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็น ประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟื้นฟูการใช้และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาด
ความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและ
เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การ พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
ของ ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลด
ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่ เสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึด
มั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็น
ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพ
ทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน”        
เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี  

 
 
ความมั่นคง  หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความม่ันคงใน
ทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกทีน่ำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพื ่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
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ความม่ังคั่ง  หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที ่อยู ่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจดุสำคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความย่ังยืน  หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา และการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่ งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายสำคัญในภาพรวมระยะ 20 ปี ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข็มแข็งและความรักสามัคคีปรองดองของ
คนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตสำนึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับการพัฒนาระบบงานด้าน
การข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไกการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มีเอกภาพ มี
ประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการดำเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความมั ่นคงเร่งด่วนที ่จะต้อง
ดำเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความ
ไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริตในระบบราชการ 
➢ เป้าหมาย  

1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในกอง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื ่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง

ประเทศ 
5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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➢ ตัวช้ีวัด 
1. ความสุขของประชากรไทย 
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทย 
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง  
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความม่ันคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข      มี
ความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข็มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 
 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรง
ประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการ
พัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ซ่ึง
เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ   
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศให้มีความพร้อม
ในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไขและรับมือกับปัญหาด้าน
ความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการป้องกันภัย
คุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง 
 4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ  เพื่อเสริมสร้างความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้ 
 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสำคัญต่าง ๆ ทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงเป็น
รูปธรรม  มีการใช้หลักธรรมาภิบาลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถขจัด
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรอง
พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาที่ให้
ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ ประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตรวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
ระดับโลก ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมืองรวมถึงเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออำนวย
ความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับ
ประชาคมโลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 
➢ เป้าหมาย  

1.ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
2.ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

➢ ตัวช้ีวัด  
1.รายได้ประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้  
2.ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
3.การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
4.ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 1. การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการผลิตและการค้า สินค้าเกษตร
ในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ ่มเน้นเกษตรคุณภาพสูงแล ะขับเคลื ่อน
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูงทั้ง
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูปและเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้สูงขึ้น 
 2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือและสร้าง
โอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยี
ดิจิทัลเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนประเทศไทยจึงจำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงพื้นฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี แห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรที่มี
ทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศ อุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน 
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3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงมุ่งพัฒนาธุรกิจ
ด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับ
ทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาดการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละ
พ้ืนที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของ การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชน
และเมืองอย่างทั่วถึงและ ยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค เพ่ือการ
เป็นแม่เหล็กดึงดูด นักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ำและแนะนำต่อ 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทยในการ
ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึง เทคโนโลยีตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุน ในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจ เพื่อสังคม รวมทั้ง
เกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการ สร้างโมเดลธุรกิจ 
นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้าที่
เข้มแข็งที่จะนำไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้ามีความสามารถในการเข้าถึง ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็น เลิศสามารถขยายการค้าและ
การลงทุนไปต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาที่ให้
ความสำคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์และปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่สำคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดี
อยู่ใน ‘วิถี’ การดำเนินชีวิตและมีจิตสำนึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิก
โฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี ่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี ่ยนบทบาทครูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความ
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุ
ปัญญา แต่ละประเภทและการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตสำนึกทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทย มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็น การวางรากฐานการส่ง
ต่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การสร้าง
ครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้าง ศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ ในการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบ
วงจรและมีคุณภาพมาตรฐานรวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ  

➢ เป้าหมาย  
1.คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2.สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

➢ ตัวช้ีวัด  
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3.การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอมคน
ไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การดำเนินชีวิต 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ศักยภาพ มีทักษะความรู ้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู ้ได้ด้วยตนเองในทุ กช่วงวัย มีความ รอบรู ้ทางการเงินมี
ความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละ ช่วงวัย และความสามารถใน
การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่ารวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คน ทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดได้กลับมาใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลงัสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
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 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้
มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัว
ให้คนไทยตระหนักถงึบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่ง ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู ้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบ
การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ด้านทัศนะ
และมิติดนตรีกีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษย์สัมพันธ์รวมถึงผู้มีความสามารถอัน
โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่
ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบ สนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญาการสร้างเสริม
ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
 5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคมมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง 
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทย มีสุขภาวะที่ดีและมีทักษะด้านสุขภาวะ
ที่เหมาะสม 
 6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการ
สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ นอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริม
การใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน อย่างครบวงจรและมี
คุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬา และนันทนาการในการพัฒนา
จิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติหล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับ นานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
ประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 
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4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้น
การตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้การ
เติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม การกำหนดให้ภาค
การเกษตรและครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้างและพฤติกรรม และการกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญเพื่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ เพื่อพลิกฟื้น โครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังเน้นการดึงเอา พลังทางสังคมที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้นานที่สุด 

➢ เป้าหมาย  
1.สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
2.กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของ

การพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
3.เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ ตนเองเพ่ือสร้าง

สังคมคุณภาพ  

➢ ตัวช้ีวัด  
1.ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
2.ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
3.ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยี  
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  

1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกรฐาน
ทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกรและการมีกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการตลอด ห่วงโซ่คุณค่า และเพิ่มช่องทางการตลาด
และเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจ เพื่อสังคมกำหนดนโยบายและกติกาเพื่อเพิ่มโอกาส
ของเกษตรกรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึง
ส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของ
ชุมชน เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร  
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1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความเสมอภาคท่ีสำคัญการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนา ระบบข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน
ของประชาชนและภาคธุรกิจ กำหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมเพ่ือนำไปใช้ในการจัดบริการ
ที่ชัดเจน ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้น การแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ปรับปรุงระบบและกลไกใน
การคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภคและ
อำนวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทในการคุ้มครอง ผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม  

1.3 กระจายการถือครองท่ีดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งระหว่างเขตพ้ืนที่ป่า
ทับซ้อนพื้นที่ทำกินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ ประโยชน์ที่ดินกำหนดมาตรการเพื่อให้เกิด
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรมและกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการ
ประกอบอาชีพเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ในการถือครองที่ดิน ปรับระบบเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินประเภท
ต่างๆให้ผู ้มีรายได้น้อยและผู้ที่ ไม่มีที ่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอพิจารณาสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินได้รวมถึงการปรับปรุง กฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที ่ดินสาธารณะเพื ่อการ
ประกอบอาชีพสำหรับประชาชน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมและมีที่อยู่
อาศัยที่ม่ันคง  

1.4 เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ และความริเริ่มสร้างสรรค์มี
ความปลอดภัยในการทำงาน โดยส่งเสริมการปรับทัศนคติของนายจ้าง ให้มองลูกจ้างว่าสามารถเพ่ิมมูลค่าและ
คุณค่าให้กับธุรกิจได้สถานประกอบการจัดโครงสร้างค่าจ้าง ตามความสามารถและประสบการณ์ส่งเสริมกลไก
และระบบการออมและแหล่งเงินทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ในสถานประกอบการ รวมถึงการยกระดับกลไกการดูแล
แรงงานไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาด้านคุณภาพแรงงาน ทั้งในด้านทักษะฝีมือ
แรงงานและความสามารถด้านเทคโนโลยี ภาษาและการจัดการ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานพัฒนาตนเองไปเป็น
ผู้ประกอบการได้  

1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย รวมทั้ง สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการและผู้
สูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสวัสดิการ รายบุคคล และการพัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็น
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค์กรประชาสังคม เพ่ือให้
สามารถพัฒนาระบบ สวัสดิการถ้วนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เป็นภาระทางการ
คลังมากเกินไป ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง ทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุ่มด้วยมาตรการทางภาษีและอ่ืนๆ ตลอดจนส่งเสริมให้แรงงาน ทั้ง
ในระบบและนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง  

1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง โดยการจัด
ให้มีมาตรการพิเศษเพื่อให้สามารถระบุตัวกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และให้ความ
คุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการอย่างเฉพาะเจาะจง กลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย ยากจน และผู้ที่ถูก เลือก
ปฏิบัติซ้ำซ้อน โดยมีเป้าหมายการตัดขาดวงจร ความยากจนไม่ให้ส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกหลาน และ
ช่วยเหลือกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุด  
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1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้
น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจาย ทรัพยากรและเพิ่มบุคลากรทาง
การแพทย์การพยาบาล    ให้กระจายไปยังพ้ืนที่อำเภอ ตำบล เพ่ือให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง การ
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อย ให้ได้ รับบริการที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำในด้าน
คุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาล ต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระทางการเงินโดยไม่คาดคิดหรือ
เกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 
รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาล ให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพื้นที่ 
และส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน และ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการ
สนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้ เทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่มรวมถึงระบบการติดตาม
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพของประชาชน  

1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง เน้นการสร้างหลักประกันในการ
เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนากลไกช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยในการต่อสู้คดีที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและเพียงพอ การให้หลักประกันสิทธิของผู้เสียหาย และผู้ถูกกล่าวหาในการได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การกำหนดกรอบเวลาและขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นธรรมและเสมอภาค และการมีมาตรการที่ละเอียดอ่อนสำหรับคดี
ความผิดเกี่ยวกับเพศ และการจัดการคดีเก่ียวกับกลุ่มที่มีความเปราะบาง ตลอดจนการพัฒนาวิธีพิจารณาความ
แพ่ง และคดปีกครองเพ่ือเพ่ิมโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม ปรับปรุงระบบโทษปรับ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส และระบบการช่วยเหลือผู้พ้นโทษในการกลับสู่สังคม  

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
2.1 พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค โดยคำนึงถึงสัดส่วน

จำนวนประชากรของจังหวัดบริวาร เพื่อให้สามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชากรได้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ กระจายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีคมนาคมและการสื่อสารจัดทำผังเมืองและผังภาคเพ่ือการจัด
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค แหล่งงาน แหล่งน้ำ และการใช้ที่ดิน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ภายในกลุ่ม
จังหวัด รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดหลักมีความสามารถ ในด้านการบริหารจัดการและจัดการตนเองได้อย่างเป็น
อิสระมากขึ ้น เพื ่อให้สามารถสร้างความแตกต่าง บนฐานศักยภาพของทรัพยากรและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้และส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดรองควบคู่ไปกับการพัฒนาจังหวัดหลัก  

2.2 กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเองและบูรณาการแผนให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด จนถึงกลุ่มจังหวัด เน้นการกระจาย
แหล่งอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างงาน ในพื้นที่ และการพัฒนาภาคบริการที่คนในพื้นที่ 
สามารถเป็นผู้ประกอบการ และสามารถกระจายรายได้ ให้เกิดความเป็นธรรม ให้ความสำคัญกับการสร้าง
“คุณค่า”และ“มูลค่า”ทางเศรษฐกิจ จากศักยภาพของฐานทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติทุน
ทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่และผู้ประกอบการในการสืบค้นนำมา
ปรับใช้และยกระดับการใช้ทรัพยากรนั้นอย่างยั่งยืน  
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2.3 จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย  ให้สามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยพัฒนา ระบบผังเมืองของประเทศและผังเมือง
ระดับพ้ืนที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการเมืองและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
ปลอดภัยสะดวกสำหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของเมืองด้วยการมีส่วนร่วมและการลงทุนของภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนใน
เมือง ตลอดจนลดความ เหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มประชากรที่อาศัยในเขตเมือง  

2.4 ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด เพื่อรับผิดชอบการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด ที่เชื่อมโยงกัน 
และสนับสนุนการขับเคลื ่อนการพัฒนาในระดับกลุ ่มจังหวัดและระดับภาค ปรับโครงสร้างและปรับปรุง
กฎหมายเพื่อจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ส่วนท้องถิ่นให้เอื้อต่อประชาชนใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการกำกับติดตาม เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการทำงานของ
ภาครัฐ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือพัฒนาระบบ การปกครองท้องถิ่น และการเปิดพ้ืนที่และโอกาสการ
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาควิชาการในการกำหนด
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

2.5 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลมิติต่างๆ ของพื้นที่ให้มีความถูกต้องแม่นยำ การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ที่จะเอื้อให้ประชาชนและภาค
ส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจและการติดตาม การดำเนินงานของรัฐ พัฒนากลไกเพ่ือ
สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ รวมถึงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น   การขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้
ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ และนําไปใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ตลอดจนการเพิ่มบทบาทของ
สถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือร่วมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น  

2.6 การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ โดยการวางแผนกำลังคนที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบท ของเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
เน้นการส่งเสริมการยกระดับทักษะของผู ้ประกอบการ และกลุ ่มวิสาหกิจในพื้นที ่ทั ้งในด้านภาษา การ
บริหารธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่คุณค่าและตลาด การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการ
พัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในการ เชื่อมโยงความต้องการของกำลังแรงงานในพื้นที่กับระบบการผลิต
กำลังคนในสายอาชีพ  
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3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุน การรวมตัวและดึงพลังของ

ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ คนวัยทำงานและผู้สูงอายุให้มา
เป็นกำลังของการพัฒนาเพื่อส่วนรวม โดยการสร้างเวทีกลางเป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อปรึกษาหารือปัญหา
สาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อำเภอจนถึงระดับ จังหวัด การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและสร้างกลไกการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในจังหวัด
ต่างๆ เพื่อฝึกทักษะให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม การดำเนินงาน
ของภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่าย ในพื้นที่ รวมถึงการสร้างชุมชนเสมือนบนเครือข่ายสื่อ ให้เป็น
เครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วมทำสิ่งที่สร้างสรรค์และการยกย่องให้คุณค่ากับการทำประโยชน์ร่วมกัน
เพ่ือส่วนรวม  

3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งมิติ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ ก่อนเกษียณอายุ พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถปรับเปลี่ยน อาชีพให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ 
เพ่ือยืดช่วงเวลาและเพ่ิมโอกาสในการทำงานในยามสูงอายุ และสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นาน
ขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถาน ประกอบการในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัยเกษียณ 
การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับ วัยวุฒิประสบการณ์และสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมและฟ้ืนฟูศักยภาพผู้สูงอายุส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำต่อเนื่อง
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยส่งเสริม
และ สร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิประสบการณ์และสมรรถนะ 
ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์และร่วมสร้างสังคมที่ ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเพิ่มคุณค่า ของ
ผู้สูงอายุ  

3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคมและภาค
ประชาชน เพ่ือสนับสนุนการทำงานของภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนการจัดตั้งองค์กร ภาคประชาสังคมและองค์กร
ชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ สาธารณะต่างๆ รวมทั้งการปรับปรุง
ระเบียบการใช้งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เพื่อเอื้อให้สามารถสนับสนุนความริเ ริ่มที่สร้างสรรค์
ของภาคส่วนต่างๆ  

3.4 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  โดยปรับเปลี ่ยน
ทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศสภาพและความ
เสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและ ร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคม ในสถานประกอบการเพื่อให้ทั้งชายและหญิง
สามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการทำงาน ส่งเสริมการสร้างประชากรรุ ่นใหม่บนรากฐานของ
ครอบครัวที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสของสตรีในการทำงานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตลอดจนเพิ่มศักยภาพ
ความรู้ความสามารถและภาวะผ้ำนำของสตรี เพื่อให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งใน
ระดับสากลระดับชาติและในระดับท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง  
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3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  ภายใต้บริบทของสังคมที ่ม ีความ
หลากหลายมากข้ึนทั้งทางชาติพันธุ์ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความตระหนัก
ในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื ่องสิทธิและศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในกลุ ่มชาติพันธุ์ ให้
ความสำคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความภาคภูมิใจ ในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น สร้าง
ความเข้าใจและจุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการช่วย
ยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพื ่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากได้รวมถึงเชื่อมโยง การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านบน
รากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มี ร่วมกันกับประเทศไทย  

3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล  พัฒนา
ระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันสมัยได้อย่าง
รวดเร็ว ส่งเสริมเสรีภาพของสื่อสาธารณะ ควบคู่ไปกับมาตรการสร้าง ความรับผิดชอบของสื่อต่อสังคมรวมถึง
ส่งเสริมบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้เรื่องสิทธิ เพื่อคุ้มครองการใช้เทคโนโลยีและสื่อตาม
มาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย ตลอดจนพัฒนา     สื่อสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเนื้อหาและการสร้างความ
ตระหนักและภูมิคุ้มกันของผู้เสพสื่อ  

 

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถใน การจัดการวางแผนชีวิต 

สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้และการยกระดับ การเรียนรู้ของครัวเรือนทั้งใน
กลุม่ครัวเรือนภาคเกษตรและอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคต การออมและการลงทุน 
การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว เพ่ิมทักษะทางการเงินและการวางแผนการจัดการที่ดิน ที่
อยู่อาศัยและระบบการผลิตด้านอาชีพ เพ่ิมความสามารถในการประกอบการธุรกิจ การบริหารจัดการ ตลอดจน
พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน ระดับชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นการสร้างการเรียนรู้จากภายในเพ่ือสร้างคนที่มี
ระบบคิดที่มีเหตุผล และพ่ึงตนเองได้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
สมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนได้บริหารจัดการและมีส่วนร่วมในกิจการที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนโดยตรงการสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนที่สะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชน โดยมีข้อมูลครัวเรือนเพื ่อสนับสนุนการจัดทำแผนและเชื ่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคและเชื่อมโยงกับการ
กำหนดการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน ขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีเป้าหมายทิศทาง 
มีความสมดุล มีอิสระและมีอำนาจในการตัดสินใจโดยมีระบบการติดตามตรวจสอบที่ต่อเนื่องและโปร่งใส 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัดและระบบการประเมินความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในการยกระดับ ความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง  

4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน โดยสนับสนุนให้ประชาชน
สามารถรวมกลุ่มและมีเวทีกลางเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและเพ่ือปรึกษาหารือกิจการที่เป็นประเด็น
สาธารณะ สามารถกำหนดเป้าหมายการพัฒนาบนฐานการมีข้อมูล และการใช้เหตุผล และสร้างข้อตกลง
ร่วมกันที่สามารถผูกพันและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ และลดความขัดแย้งได้อันจะเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการสร้างประชาธิปไตยที่ระดับฐานรากและสร้าง ความสมานฉันท์ตลอดจนปรับบทบาทภาครัฐให้เป็นฝ่าย
สนับสนุนให้ชุมชนจัดการตนเองได้มากขึ้น โดยรัฐเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการ
บริหารจัดการให้กับชุมชน เพ่ือเป็นพลังของการพัฒนา  
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4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน โดยการสร้างการเรียนรู้ของชุมชน   ให้สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ของ
ชุมชน ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพ่ือเร่งกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
ในการก้าวเข้าสู่สังคมในยุคดิจิทัล การพัฒนาวิธีคิดในการ ประกอบการและการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ใน
บริบทของการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมถึงการเพิ่ม ความสามารถและทักษะในการใช้ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับขีด ความสามารถของชุมชนในการจัดการตนเอง และสร้างหลักประกัน
ให้คนทุกกลุ่มได้รับโอกาสและเข้าถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยไม่จำกัดวัยหรือ
เพศสภาวะ 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถูกดำเนินการบน
พื้นฐานความเชื ่อในการเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้
ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริงสอดคล้องกับแนวคิดหลักของแผน คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านนี้ 
➢ เป้าหมาย  

1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ อย่างยั่งยืน 
มีสมดุล  

2. ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ  

4. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  
➢ ตัวช้ีวัด  

1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู  
3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโต
และมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ สิ่งแวดล้อมท่ีดีด้วยเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรม ทางสังคม สามารถลดความเสี่ ยงของผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้โดยมีเป้าหมายสู่สังคมที่มีระดับคุณภาพชวีิต
ที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำลง ผ่านแนวทางและมาตรการต่างๆ เช่น การบริโภคและการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ สีเขียวและป่าไม้รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อม มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทรและเสียสละเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 
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 2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการสร้าง
การเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแล ฐานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทั้งหมด ภายใต้อำนาจและสิทธิประโยชน์ของประเทศที่พึงมีพึงได้ เพื่อความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื ่องทะเล ที่ถูกต้องและเพียงพอ เพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ พัฒนาและเพ่ิม
สัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการลด การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั ้งระบบและการสร้างขีด
ความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองท่ีเติบโต
อย่างต่อเนื่อง มีข้อกำหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตาม ศักยภาพและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยให้
ความสำคัญกับการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนา พื้นที่ต้นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัด
อย่างยั่งยืน ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดีมรดกทางสถาปัตยกร รม 
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิต พ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

 5. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนา ระบบจัดการ
น้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน ดูแลภัยพิบัติจาก
น้ำทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกท่ีคำนึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพและการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง 

 6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตรวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา
และลดความขัดแย้ง พัฒนา และดำเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประเด็น ยุทธศาสตร์ที่
เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจและแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือใน
การให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทำงานให้มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที ่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และระบบ
การทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมาย ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ
และนำไปสู่การลดความเหลื ่อมล้ำและเอื ้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุต ิธรรมมีการบริหารที ่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมทั้งต้องมีการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพลังการทำงานที่มีความ
มุ่งม่ันและมีแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ 
 
➢ เป้าหมาย  

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ  

➢ ตัวช้ีวัด  
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

1. ภาครัฐที ่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบ การบริหารจัดการ
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีสร้างประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความ สอดคล้องเชื่อมโยงและ
เป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยง
กับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นท่ี โดยอาศัยข้อมูลขนาด
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ใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ภารกิจและพื้นที่ เพ่ือ
นำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบายและการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญและการกระจายอำนาจใน
ระดับท่ีเหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 

4. ภาครัฐมีความทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าเทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานที่มี
ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้นและทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีกำลังคนที่
เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการใน
การปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง ทำงานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ 
ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้าสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกระดับ 
โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้
เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอาย ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคี
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับ ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จำเป็น กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับมีเท่าที่จำเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไข ปัญหาและอุปส รรคที่
นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านต่างๆ เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  มีความเป็น
กลาง น่าเชื ่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การ
อำนวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความ
ร่วมมือที่ดีบูรณาการและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 

การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) จึงเป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลัก
ของการพัฒนาประเทศไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยใน
ระยะ 20 ปีพร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักท่ีจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศที่
ได้กำหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติในลำดับแรกที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด 
โดยมีกลไกตามลำดับต่างๆ และกลไกเสริมอื่นๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่างชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม การกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในระยะ 5 ปีนั้นได้พิจารณาและวิเคราะห์การต่อยอดให้
เกิดผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินการต่อไปอีกใน 3 แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 15 ในช่วงปี พ.ศ.2575-
2579 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาจะบรรลุ เป้าหมายอนาคตประเทศไทยเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วภายในปี 2579 ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้ง
ในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของ เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีในทุกด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะกำหนดเป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน 5 ปีแรกชองช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ผ่านไป  

หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) การ
พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอดใน
ระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยมี หลักการสำคัญของ
แผนพัฒนาฯ ดังนี้  

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่
สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิต ที่ดีมีความสุข
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ 
และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม  

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร้างคนให้ใช ้ประโยชน์และอยู ่ก ับสิ ่งแวดล้อมอย่างเกื ้อกูล อนุร ักษ์ฟื ้นฟู ใช ้ประโยชน์ 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
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3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง 
เขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น  มีความมั่นคงทางสังคม 
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม 
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน 
อาหารและน้ำ ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม  
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี 
ศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า  

4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายใน
ระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยใน     ปี 2579 ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและ
ลักษณะของการพัฒนาลักษณะฐานการ ผลิตและบริการสำคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทย
ที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยกำหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำน้อย คนไทยเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่
เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่
สำคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนำดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิต
ได้และค้าขายเป็น มีความเป็น สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่น
เป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้ านการเงิน 
ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพและท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็น
ฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรมทุนมนุษย์ทักษะสูงและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการใหม่ๆ เพ่ือนำประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจสังคมและประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ  
 5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลติภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้น 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้ 
กว้างขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคมและรายได้ของกลุ่มประชากร 
รายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพฒันา 
นวัตกรรมนับเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไป  สำหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่
เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นกำหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้ความเป็นธรรม การ
ลดความเหลื่อมล้ำและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาลและความเป็น มิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 39 
 

 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 

6. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลำดับแรกที่จะกำกับและส่งต่อแนว
ทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน อย่าง
สอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 จึงให้ความ  สำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที ่เป็นการรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการกำหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลำดับ 
ความสำคัญสูงและได้กำหนดในระดับแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง 
แท้จริงรวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ผ่านๆ มา ในการกำหนดเป้าหมายได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ และ
การเป็นกรอบกำกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและกำกับให้สามารถดำเนินการ
ให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้ จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที ่ 6 
สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนดประเด็นบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางสำคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและกำหนดแผนงาน/ 
โครงการสำคัญในระดับปฏิบัติและกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและ
จังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในด้านต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีจำนวน 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็น
การยากในการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนาระยะยาว
เพราะยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจำเป็นต้องมีการกำหนดและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและ
ปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้น ๆ  จึงจะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์
ชาติจึงเป็นการกำหนดกรอบที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศท่ีครอบคลุมมิติต่าง ๆ  ซึ่งสะท้อนทั้งใน
เรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมายและการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ
รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ภายใต้การกำหนดและการยึดหลักการสำคัญของการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  

1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

2. พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็น
แหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
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5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  

6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มี
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ  

7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ กำหนดมาตรการดแูล
ครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ำในสังคม  
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  

1. การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน 
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  

2. การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดิน
และทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ตำบลที่ทำหน้าที่
ทั ้งการให้กู ้ยืมและการออม และจัดตั ้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่ายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงิน
แก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/
ตำบลที่ทำหน้าที่ทั ้งการให้กู้ยืมและการออมและจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  

1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการการจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ 
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนก าร
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการมุ่งเน้นการ
สร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู ่ระบบ
มาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่ งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอำนวยความ
สะดวกด้านการค้าการลงทุน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  

1. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม  

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน   
3. การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
6. การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  

1. การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื ่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย

คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตร

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทะเล 
5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว   มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชน

และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ  
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับ

การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ

ยุติธรรม  
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้
การดำเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง เช่น พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายถนนพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศและพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ 

2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุน
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  

3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้า  

4. พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน 
เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  

5. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  

6. พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหาร
จัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  

1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นาสู่การ
พัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
บทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจของไทย  

3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลย ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ   
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  

1. การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย  

2. การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  
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3. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  

1. ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส ำหรับ
สินค้าและบริการของไทย  

2. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออำนวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้าน    โลจิสติกส์  

3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค  

4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื ่อนบ้านในลักษณะหุ ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน   
6. สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ  
7. เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  
8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ 
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ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ทั้งในและต่างประเทศดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ชาญฉลาดมากขึ้น ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหารากฐานสำคัญที่เป็น
จุดอ่อนและข้อจากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
จุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณา
การ และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้
อย่างแท้จริง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

1. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของ
ประเทศ  

มุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทำให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการกำหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ 
(National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และการพัฒนานวัตกรรม  

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรราย
ย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษารวมทั้ง
พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื ้นฐานที่มีอยู ่ให้ตอบสนองการเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจ ัยในสาขา  STEM (Science,Technology, Engineering, and 
Mathematics) และสนับสนุนการดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศท้ังระบบ  

3. การเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโต

อย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม          มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนร่วม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตาม
ความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน
อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ  

4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความสำคัญกับการจัดบริการของรัฐที ่มี
คุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินทำกิน 
สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ 
รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจน
สร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้
ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทากินและการบริหารจัดการที่ดิน
ของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายสำคัญในการยกระดับรายได้ประชากรกลุ่มร้อยละ 40 ที่มีรายได้ตำ่สุด  
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5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและ
ฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดรวมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะ
การทาธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงใน
อนาคต  

6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
เกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมที่ยั ่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทำกินของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และ
บริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 

7. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการ
ผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อสร้างและ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการสำหรับอนาคต ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคนและโครงสร้างพื้นฐาน
ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะ คลัสเตอร์ (Cluster)  

8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ  

9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และศักยภาพของ
พื้นที่รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการผลิตและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง  

10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขยายฐานเศรษฐกิจ
ให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และนำผลการวิจัย
และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้าน คมนาคมขนส่ง  โลจิสติกส์และ
โทรคมนาคม ในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาค
อาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  
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11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อ
สังคม เพื ่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ ้น เป็นการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจสำหรับกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการเพ่ือ
ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น  

12. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เน้นการ
รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า สนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมลดมลพิษที่เกิดจาก
การผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริม การผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลด ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

13. การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความม่ันคงท่ีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์
บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ระยะ 20 ปีข้างหน้า  

14. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านระบบการ
บริหารงานและบุคลากร     มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ อย่าง
เป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  

15. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยาย ขีดความสามารถและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็น
ระบบโดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ 
รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพไปทาธุรกิจ
ในต่างประเทศ  

16. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เร่งดำเนินการในประเด็น ท้าทาย ได้แก่ การสร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้สาหรับ
ประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุลและการบริหารจัดการพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
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17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ มุ่งเน้น
ผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและ
ในแต่ละจุดพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี ควบคู่กับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริม
บทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถ
พัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ และการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งสนับสนุน
แหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ  

19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้ เร่ง
ปรับปรุงกฎระเบียบในการกำกับดูแลภาคการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการ
ต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมรวมทั้งการกำกับดูแลที่สามารถป้องกัน
ความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้อย่างเข้มข้น 
พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ตลอดจนขยายการเข้าถึง
บริการทางการเงินอย่างท่ัวถึงในต้นทุนที่เหมาะสม  

20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี การปรับระบบการ
จัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำงบประมาณบูรณาการ ทั้งเชิงประเด็นพัฒนาและเชิง
พื้นที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ำซ้อนของสิทธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งสร้าง
ความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุงระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุ 
และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล 
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การพัฒนาตาม THAILAND 4.0 
รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ ่งมั ่นในการนำ “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ       

“ไทยแลนด์ 4.0” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักที่กำลังเผชิญ ทั้ง 1) กับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 2) กับดักความเหลื่อมล้ำ (Inequality Trap) 3) กับดักความไม่
สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  เป้าหมายเพื่อนำประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่าง
เป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลนี้ 3 กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth)   
ชุดใหม่ ประกอบด้วย 

1) Productive Growth Engine ซึ ่งเป้าหมายสำคัญเพื ่อปรับเปลี ่ยนประเทศไทยสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร้างสรรค์ กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหาร
จัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึง
การบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางที่ไทยกำลังเผชิญอยู่ 

2) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจาย
รายได้ โอกาส และความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่ม
จังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ประเด็น
ปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการทำธุรกิจ การส่งเสริม
และสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  การสร้างงาน
ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติม
เต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำ
กว่าเกณฑ์ที่กำหนดแบบมีเงื ่อนไข (Negative Income Tax) เพื่อแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ำที ่เกิดขึ ้นใน
ปัจจุบัน 

3) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องคำนึงถึงการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม  โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับ
แนวคิดจากเดิมที่คำนึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่
ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิต
ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

1. ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และปรับระบบการ
ผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

2. ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการ
พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการค้า
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

3. พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 
4. พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น 

ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
5. พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นำไปสู่การ

พ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้

ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา)  

( เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา  แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน) 

วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision)  
“ประตูทองการค้าสู่โลก  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  น่าอยู่ทุกถ่ินที”่ 

เป้าประสงค์กลุ่มล้านนา (Goals) 
1. เพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน 
2. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  
3. เพ่ิมยอดจำหน่ายสินค้า OTOP 
5. เพ่ิมมูลค่าการส่งออกของสินค้าการเกษตรที่สำคัญ 
6. ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
7. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) 
 1. ยุทธศาสตร์เชิงรุก : สร้างฐาน เศรษฐกิจใหม ่

1) พัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS) 
และเอเชียใต้(BIMSTEC) 

2) พัฒนาประตูเศรษฐกิจเพื่อเป็นช่องทางการค้าและการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3) สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่บนพื้นฐานของวัฒนธรรม และความรู้ใหม่มุ่งKnowledge Based 

Economy 
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 2. ยุทธศาสตร์ปรับตัว : เพื่อเพิ่มมูลค่าฐานเศรษฐกิจเดิม 
1) สร้างงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์และความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ  สำหรับตลาด

เฉพาะ (Niche Market) โดยการนำวัฒนธรรมล้านนามาสร้างเอกลักษณ์และเรื่องราว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้า 

2) เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพื่อเป็นพลังดึงดูดใหม่จากทรัพยากรท่องเที่ยว  ทั้งภายในกลุ่ม
จังหวัดและเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

3) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางด้านการเกษตร โดยสร้างความหลากหลายและการ
บริหารจัดการสมัยใหม ่
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน : สนับสนุน ทั้งฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม่ให้ย่ังยืน 

1) ดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา 
2) ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน 
4) สร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนและนักท่องเที่ยว 
5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
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แผนพัฒนาภาคเหนือ 
ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นที่มีการฟื้นฟู สืบสานและ

สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต
เพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ ทำเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า 
การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและสามารถขยาย
ไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้และตะวันออก - ตะวันตก  

รวมถึงเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องนำศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและองค์
ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาส
เพื่อสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้าน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ  กับ
ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตลักษณ์  
2. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
3. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพา ครอบครัว และ

พึ่งพากันในชุมชนได้   4.เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการ
น้ำป่าต้นน้ำและปัญหาหมอกควัน 

  แผนพัฒนาภาคเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562     
มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่าง
ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่  

1.1 กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  

1.2 กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร  
1.3 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ 

อุทัยธานี 
1.4 กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/

กีฬาเพ่ือการพักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน 
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โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้  
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที ่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มี

มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
2. สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพื ่อกระจายประโยชน์จากการ

ท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำมาประยุกต์
สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

3. สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาคเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกและส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวแนว
ใหม่เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี  

4. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการต่อเนื่องทั้งระบบ 
ส่งเสริมการตลาดทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวมทั้ง การสร้างตลาดใน
รูปแบบ    e-tourism  

5. รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง“แบรนด์” หรือเอกลักษณ์
ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็นเมืองน่าอยู่เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเมอืงให้มีคุณค่าเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  

2. พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารและสินค้าเพ่ือ
สุขภาพกลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพและกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น
ศูนย์กลางและขยายสู่พื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ  

โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้  

1. สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมการนามาใช้เชิง
พาณิชย์ ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ ให้ตอบสนองต่อตลาด
เป้าหมายเฉพาะ อาทิกลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม  

2. ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น  Medical & 
Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค  

3. สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้ามีความ
แตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ สินค้า Life Style สินค้าหัตถกรรม และของ
ที่ระลึกต่างๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน  

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพื่อให้เกิดพลัง ในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 
AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1. เสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานและวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน ให้สอดคล้อง

และสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจพัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่
เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และแนวตะวันออก-
ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC  

2. พัฒนาเมืองสำคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า บริการ ธุรกิจ
บริการสุขภาพ บริการการศึกษาธุรกิจดิจิทัล โดยพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งหลายรูปแบบเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง และเชื ่อมโยงระหว่างเมืองและพื้นที ่โดยรอบ โดยเฉพาะเร่งรัดการ
ดำเนินงานตามผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับรูปแบบของ
เมืองพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนา
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และพัฒนาเมืองสถานี
ขนส่งระบบราง ที่นครสวรรค์ แพร่ (อำเภอเด่นชัย) เชียงราย (อำเภอเชียงของ) โดยพัฒนาพื้นที่รอบสถานีโดย
ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การวางผังเมือง และส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  

3. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบการดำเนิน
ธุรกิจในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูกนำมาเป็นข้อกีด
กันทางการค้ารวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็งร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่น
ที่มีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้  

4. พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อน
บ้าน และ AEC โดยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการเก้ือกูลกัน    บน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพื่อนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษของพ้ืนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากและจังหวัดเชียงราย  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  

แนวทางการพัฒนา  

1. พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการทำเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สนับสนุน
การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิท ธิภาพ ให้
ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้ ำ 
ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิตสร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค  

2. สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่  
1. การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน  
2. การแปรรูปข้าว พืชไร่ พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุน

การพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะและสนับสนุนการน ำ
ผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน  

3. สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร โดย
สนับสนุนการนำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน สนับสนุน
การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการนำพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า อาทิ ใช้
ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพื่อเป็นสินค้านำกากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวลเป็นการเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  

4. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิต แก่เกษตรกร เช่นการ
โซนนิ่งพื้นที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับศักยภาพ
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต  

5. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื ่อมโยง เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ ำนอกเขตพื้นที ่ชลประทาน เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกร ในพ้ืนที่นอก
เขตชลประทาน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  
แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุและคนยากจน โดยดำเนินการในรูปของกลุ่ม
อาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  

2. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน  

3. พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการ บนฐานความรู้และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

4. สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัด
สวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม
และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างย่ังยืน  

แนวทางการพัฒนา  
1. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ จังหวัด

น่าน โดยให้ความสำคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นแหล่งดูดซับน้ำฝน
และเพิ ่มปริมาณน้าต้นทุนในแต่ละลุ ่มน้ำ ควบคู ่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายพื้นที่ป่า 
ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ  

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ำหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่าน 
และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัด
พิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อรักษาคุณภาพน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำ
ต้นทุน  

3. แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริม การปรับเปลี่ยนการ
ทำการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้นำเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน  
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➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2565) ได้กำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา 
ในระยะ 5 ปี ข้างหน้าโดยพิจารณาจากทั้งนโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับชาติและรัฐบาล ศักยภาพของพื้นที่และ
ปัญหาความต้องการของประชาชน โดยได้กำหนดประเด็นสำคัญที่เป็นธงนำ (flagships) ของการพัฒนาที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ความสำคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ เกษตรมูลค่าสูง 
อุทยานอาหาร ศูนย์กลางการคมนาคมและ  โลจิสติกส์ หัตถกรรมสร้างสรรค์ บริการสุขภาพ และเมืองสีเขียว 
ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนให้การพัฒนาดังกล่าวประสบความสำเร็จซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานความเข็มแข็ง จากระดับ
จังหวัด ได้แก่ ความเข้มแข็งทางสังคม การสร้างความมั่นคง การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

กรอบแนวคิดของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2565) ดังกล่าว
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายสำคัญอื่นๆของ
รัฐบาล ดังนี้ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น กรอบแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  9 
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที ่เศรษฐกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือซึ่งกำหนด
เป้าหมายที่จะ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง” เมื่อพิจารณาถึงทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ล้วนแล้วแต่มีความสอดรับกับการพัฒนาระดับภาคที่กำหนดไว้ ถือเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์และถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาระดับภาคลงมาสู่การขับเคลื่อนในระดับกลุ่มจังหวัด  
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สำหรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ชุดใหม่ 
(New engine of growth) ของรัฐบาลด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบของประเทศที่มีอยู่  2 ด้าน    
คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบเชิงในแข่งขัน       
โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพฒันา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย นั้น จะเห็นได้ว่า
จากกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย  

1. กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture, and Bio-tech)  
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Med)  
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 

(Smart Devices, Robotics and Mechatronics )  
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื ่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ  ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intellegence and Embedded Technology)  
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture and High 

Value Services)  
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กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาสำคัญที่สนับสนุนและสอดรับกับทิศทาง 
การพัฒนาของประเทศใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  

ขณะเดียวกัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยังได้ยึดปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เป็นวาระสำคัญของการกำหนดประเด็นการพัฒนาเพื่อให้สามารถนำศักยภาพของพื้นที่ที ่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้ 

เป้าหมายการพัฒนา : “ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตรสู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานโลก” 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา  
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) ภาพรวมเพ่ิมขึ้นไม่

น้อยกว่า 3 % 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) ของเศรษฐกิจมูลค่า

สูงมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 5 % ของ GPCP ภาพรวม 
3. การเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreing Direct Investment : FDI) ในกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
กรอบแนวคิดของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2565) ดังกล่าวมีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายสำคัญอื่น  ๆ ของรัฐบาล 
ดังนี้ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

กรอบแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือซึ ่งกำหนดเป้าหมายที่จะ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”  เมื่อพิจารณาถึงทิศ
ทางการพัฒนาภาคเหนือ จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ล้วนแล้วแต่มีความสอดรับกับการพัฒนาระดับภาคที่กำหนดไว้ถือเป็นการแปลงยุทธศาสตร์และถ่ายทอด
เป้าหมายการพัฒนาระดับภาคลงมาสู่การขับเคลื่อนในระดับกลุ่มจังหวัด  
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ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยงห่วง
โซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
วัตถุประสงค์  

1. สร้างแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวที่ผสมผสานความสูงเด่นของสัมพัสมนุษย์และเทคโนโลยี  
2. เพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
3. เพื่อเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination)  

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึน (ล้านบาท)  
2. จำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึน (คน)  

แนวทางการพัฒนา  
1. กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และขอบเขตและเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว  
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  
3. เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร  
4. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  
5. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวข้อง  
6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์  
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 60 
 

 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ  
วัตถุประสงค์  

1. พัฒนาเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ Smart City  
2. เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในและ

ต่างประเทศ  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  

1. พ้ืนที่การพัฒนาแบบ Smart City (แห่ง)  
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)  
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเครือข่าย  
4. พัฒนาและเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  
5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิต การจัดการและการค้า  
6. พัฒนาระบบโลจิสติกส์  
7. พัฒนาระบบการตลาดช่องทางการตลาดและส่งเสริมการค้าการลงทุน  

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม  
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร  
2. เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตผลการเกษตร  

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
ร้อยละของมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยที่สูงขึ้นของสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)  
2. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร  
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันการเกษตร  
4. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน  
5. ส่งเสริมการแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
6. พัฒนาการขนส่งและระบบการบริหารจัดการสินค้า  
7. ส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้สินค้าเกษตร  
8. ส่งเสริมการบริโภค (Smart Consumer)  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสร้างเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ  
2. การเพิ่มมาตรฐานด้านสุขภาวะของกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนธุรกิจหรือสถานประกอบการประเภท Wellness ในกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1  
2. จานวนผู้มีอายุยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
2. ส่งเสริมพัฒนาความพร้อมและศักยภาพคนและองค์ความรู้ 
3. สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน 
4. ยกระดับด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และมาตรฐาน 
5. เสริมสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ 
6. มุ่งสู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 บริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ 
1. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. เพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่าย และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน 
3. เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และสาธารณภัย 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. จำนวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
2. จำนวนพื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟูไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่/ปี 
3. จำนวนแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีคุณภาพน้ำ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน/สถาบันการศึกษา ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการเสริมศักยภาพและ

พัฒนากลไกการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณะภัย 

แนวทางการพัฒนา 
1. ป้องกันควบคุม แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
2. ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ 
3. บริหารจัดการคุณภาพน้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำสาขาที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
4. บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที ่เสี ่ยงให้สามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 
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➢ แผนพัฒนาจังหวัด (ยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน) 
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน  5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 ได้

ดำเน ินการตามพระราชบัญญัติระเบ ียบบริหารราชการแผ่นด ิน พ.ศ. 2534 ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเต ิม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  7) พ.ศ.2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 และนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด  

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 ได้ทบทวนเพื ่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 และแผนพัฒนาภาคเหนือ รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทาง การพัฒนา
ในระยะ 5 ปี ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ 
จึงกำหนดยุทธศาสตร์การการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision)  
“ เมืองแห่งความสุข  บนความพอเพียง ” 

นิยาม 
“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง”  หมายถึง  “ประชาชนในจังหวัดลำพูนมีความสุขจาก

คุณภาพชีวิตและสภาวะแวดล้อมที่ดี”  

ตัวช้ีวัดและเป้าประสงค์ของจังหวัด (Goals) 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี  
2. หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย/วิสัยทัศน์  
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
(1) ตัวชี้วัดความสุข  
(2) ตัวชี้วัดความพอเพียง  
โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ้างอิงตัวชี้วัดที่ปรับปรุงจากดัชนี

คุณภาพชีวิตของคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558) ซึ่งสามารถใช้
ข้อมูลความจาเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน และได้นาเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต (quality of life)  ของ 
OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) มาปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับบริบทเฉพาะของจังหวัดลาพูน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้  

(1) ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน  
(2) การพัฒนาทุนมนุษย์  
(3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
(4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม 
รายละเอียดตัวชี้วัดภายในแต่ละหมวดแยกตามประเด็นความสุขและความพอเพียง ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ.2561 – 2565 

 ตัวช้ีวัด ความสุข ความพอเพียง 
หมวดที ่1 ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (Basic living needs)  
1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA  ✓  ✓ (มีภูมิคุ้มกัน)  
1.2 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง น้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค ไฟฟ้าและ
อินเตอร์เน็ต  

✓  ✓ (มีภูมิคุ้มกัน) 

1.3 ร้อยละของครัวเรือนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูก
สุขลักษณะและไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  

✓    

1.4 ร้อยละของครัวเรือนที่มีความอบอุ่น ภูมิคุ้มกันและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

✓  ✓ (มีภูมิคุ้มกัน)  

หมวดที ่2 การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development)   
2.1 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชำกรอายุระหว่าง 15-59 ปี  ✓  ✓ (มีความรู้)  
2.2 ร้อยละเด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้ เรียนต่อและยังไม่มี
งานทำได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ  

✓  ✓ (มีความรู้)  

2.3 สัดส่วนคนอายุ 15 -60 ปีเต็ม อา่น เขียน ภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได้  

✓  ✓ (มีความรู้)  

2.4 ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) ✓   
หมวดที ่3 การเติบโตและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
(Economic Growth and Stability)    

  

3.1 อัตรารายได้ของครัวเรือนต่อหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน) ✓   
3.2 อัตราการออมของครัวเรือนต่อหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)   ✓ (พอประมาณ)  
3.3 อัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย* (ร้อยละ)   ✓ (พอประมาณ)  
3.4 อัตราการว่างงาน* (ร้อยละ)  ✓   
3.5 สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (ร้อยละ) ✓   
3.6 ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (ค่าสัมประสิทธิ์ จีนี่) ✓   
หมวดที ่4 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
(Energy & Environmental Preservation) 

  

4.1 อัตราเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าในจังหวัด  ✓   
4.2 สัดส่วนปริมาณขยะในจังหวัดต่อประชำกร  ✓   
4.3 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า และ น้ำมันเชื้อเพลิงของครัวเรือน  ✓  ✓ (พอประมาณ)  
4.4 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า และ น้ำมันเชื้อเพลิงของอุตสาหกรรม  ✓  ✓ (พอประมาณ)  
หมวดที ่5 คุณธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชน  
(Community Moral and Solidarity) 

  

5.1 จำนวนหมู่บ้านศีล 5 ตัวอย่าง  ✓  ✓ (มีคุณธรรม)  
5.2 จำนวนคนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  ✓  ✓ (มีคุณธรรม)  
5.3 สัดส่วนผู้สูงอายุ คนพิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว หรือ สังคม  ✓  ✓ (มีคุณธรรม)  

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่มีการผกผันของข้อมูล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategic Issues)  
จังหวัดลำพูนกำหนดประเด็นการพัฒนา จำนวน 5 ประเด็น โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้  

1. เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City)  
2. เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis)  
3. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)  
4. เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience 

Destination)  
5. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
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1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City)  
1.1 วัตถุประสงค์ :  

(2) พัฒนาให้เป็นจังหวัดสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(3) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด: 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการ  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  

2. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  

3. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  เพ่ิมข้ึน 100 ไร่ต่อปี  

1.3 แนวทางการพัฒนา : 
(1) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
(2) การรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
(3) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษหมอกควันไฟป่า 
(5) การบริหารจัดการน้ำ อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง 
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2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 
2.1 วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือส่งเสริม ยกระดับและพัฒนาหัตถกรรม ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
(2) เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 
1. มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด และ OTOP เพ่ิมข้ึน  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี  

2. จำนวนผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์เข้าสู่ตลาด
เพ่ิมข้ึน  

จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ต่อปี  

3. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน  50 รายต่อปี  
4. ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และการคมนาคม ขนส่งและ Logistics รองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม การค้าและลงทุน  

1 แผนงานต่อปี  

2.3 แนวทางการพัฒนา :  
(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(2) เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน  
(3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
(4) การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประเทศเพ่ือน

บ้าน AEC และกลุ่ม Asean+3  
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3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture)  
3.1 วัตถุประสงค์ : พัฒนาการเกษตรให้มาตรฐานปลอดภัยและมูลค่าเพ่ิมสูง 
3.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

: ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 
1. มูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 10 ต่อปี 
2. ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร  ร้อยละ 5 ต่อปี 
3. สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 20 ต่อปี 

4. สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 5 ต่อปี 

5. เตรียมการเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ (PGS) เพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 5 ต่อปี 

3.3 แนวทางการพัฒนา :  
(2) การวิจัยพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและบุคลากร  
(3) การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต  
(4) การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
(5) การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประเทศเพ่ือน

บ้าน AEC และกลุ่ม Asean+3 
 

4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  
(Cultural Experience Destination)  

4.1 วัตถุประสงค์  พัฒนาลำพูนสู่เมืองมรดกวัฒธรรมล้านนา และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  

4.2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
2. นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 2 ต่อปี 
3. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 2 ต่อปี 
 
4.3 แนวทางการพัฒนา :  

(1) การสืบค้นและจัดการองค์ความรู้ฐานวัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว  
(2) การสืบค้นและจัดการองค์ความรู้วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว  
(3) เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
(4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการอำนวยความสะดวก  
(5) พัฒนากิจกรรมและของที่ระลึกฯ รองรับการท่องเที่ยว  
(6) การพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ ์ 
(7)  
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5. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  

5.1 วัตถุประสงค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดลำพูนอย่างเท่าเทียม   

5.2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 

1.ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง  ลดลงร้อยละ 3 ต่อปี 
2.ร้อยละของคดียาเสพติดลดลง  ลดลงร้อยละ 1 ต่อปี 
3.ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชน
เข้มแข็งต้นแบบ  

เพ่ิมข้ึน 8 แห่งต่อปี 

5.3 แนวทางการพัฒนา :  
(1) การยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  
(2) การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย  
(3) การขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ 
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1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

➢ แผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำพูน 
วิสัยทัศน์ (Vision)   “ลำพูน : เมืองทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก” 
พันธกิจ       “ลำพูน” “เมืองแห่งความรุ่งเรือง ร่มเย็น เป็นสุข” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2561 – 
2564) ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 

1. พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิง
นิเวศ 

3. พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัด 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสามารถ

แข่งขันได้ในระดับสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและ

ความยั่งยืนเชิงนิเวศ 
3. พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

2. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. สินค้าและบริการในพ้ืนที่จังหวัดลำพูนมีมาตรฐานสากล 
2. การพัฒนาเชิงพื้นที่บนรากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ ให้จังหวัดลำพูนเป็น

เมืองทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก เน้นการต่อยอดและยั่งยืน 
3. ความสมดุลของการพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด ที่มีมาตรฐานเพ่ือ

รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล     
โดยแนวคิดความย่ังยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางในการพัฒนา  
เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการในพื้นที่จังหวัดลำพูน ให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับสากล ภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการกระจายรายได้สู่
ชุมชน 

เป้าประสงค์ 
1. ยกระดับวิสาหกิจ และภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูนสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
2. ยกระดับการผลิตภาคการเกษตร มุ่งสู่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์ ที่สามารถเทียบเคียงได้ในระดับ

สากล ภายใต้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสามารถระดับสากล 
3. เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมูลค่าสินค้าทางภูมิศาสตร์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนกลุ่มวิสาหกิจ ด้านการผลิตในพ้ืนที่
จังหวัดสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ที่ผ่านการ
รับรองตามมาตรฐานระดับประเทศ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด ร้อยละ 20 ต่อปี 
หมายเหตุ : จำนวนร้อยละให้คดิจากปี 2560 เป็นปีฐาน หากไม่มีให้ใช้ข้อมูลปี 2561 เป็นปีฐาน 
กลยุทธ์ 
1. ยกระดับวิสาหกิจการผลิตในพ้ืนที่จังหวัดสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

1.1 พัฒนาวิสาหกิจการผลิตให้ได้รับมาตรฐาน เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town) 
1.2 พัฒนาวิสาหกิจการผลิตให้เข้าสู่มาจรฐานเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) 
1.3 ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานผู้ประกอบการระดับท้องถิ่น เพื่อรองรับการ

พัฒนาด้านอุตสาหกรรมสีเขียว 
2. ส่งเสริมผู้ประกอบการภาคการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรย์ (Organic standard) 

2.1 ยกระดับการผลิตภาคการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรย์  
2.2 ยกระดับภาคการเกษตรสู่ Smart Farming การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ  

 
3. พัฒนาลำพูนให้เป็นครัวโลก (World Kitchen) ด้านอาหารอินทรีย์ (Organic Food) 

3.1 กำหนดผลผลิต และกำหนดตัวชี้วัดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าการเกษตรของจังหวัดลำพูน 
3.2 สร้างมูลค่าการตลาดในประเทศด้วยการตลาดเชิงรุก ในระดับโลกด้วยการยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยทางอาคารระดับโลก 
4. ตั้งศูนย์พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิด (Idea) และความ

เป็นไปได้ทางการค้า (Commercialized) ในการพัฒนาสินค้าและบริการไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อมุ่ง
กระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งถ่ิน 

4.1 จัดกระบวนการพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาการออกแบบ/ผลิต
สินค้า/บริการให้ได้มาตรฐานในระดับสากล 

4.2 ส่งเสริมการพัฒนานักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เพื่อเป็นนักคิด/ออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
สร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

4.3 การแสวงหาตลาดที่มีอยู่เดิมและตลาดใหม่ๆ ในระดับโลก 
 5. การสร้างตราสินค้าของลำพูน (Lamphun Branding) ให้แก่สินค้า/บริการ ของจังหวัด 

5.1 ยกระดับคุณภาพของสินค้า/บริการ ของจังหวัดด้วยตราสินค้าของลำพูน (Lamphun  
Branding) 

5.2 สร้างศูนย์ตรวจประเมิน และกิจกรรมการประกวดมาตรฐานสินค้าของจังหวัดทุกปี เพ่ือการ
แข่งขันการพัฒนาคุณภาพของสินค้า/บริการ 

5.3 ออกตัวชี้วัด มาตรฐาน และระดับ (classify) สินค้า/บริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของตรา
สินค้า 

5.4 จัดกิจกรรมเพื ่อการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าของลำพูน (Lamphun Branding) ทั ้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 

แนวทางในการพัฒนา   
เพื่อพัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความ

ยั่งยืนเชิงนิเวศ ภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงพื้นที่ทุก
ระดับ ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี 

2. เพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับ
สากล  

4. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดี 
6. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชน 
8. เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ 
9. เพ่ือสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
10. เร่งจัดการองค์ความรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดในเชิง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย  
จำนวนกลุ่มชุมชนที่มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเมือง/ชุมชน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 กลุ่มต่อปี 
จำนวนประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
จำนวนอุบัติเหตุและอาชญากรรมในพื้นท่ี ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 
จำนวนประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
จำนวนเยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
ระดับความพึงพอใจในการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
ระดับความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
จำนวนกิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
จำนวนองค์ความรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถ
นำมาต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

หมายเหตุ : จำนวนร้อยละให้คดิจากปี 2560 เป็นปีฐาน หากไม่มีให้ใช้ข้อมูลปี 2561 เป็นปีฐาน 
กลยุทธ์ 
1. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในเชิงพ้ืนที่ทุกระดับ ภายใต้

หลักการบริหาร จัดการที่ดี 
1.1 สนับสนุนให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของ

ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงพื้นที่ทุกระดับ  
1.2 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนให้เป็นนักจัดการความรู้และข้อมูล ในเชิงพ้ืนที่ 
1.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกการแก้ปัญหาและการพัฒนา ในเชิงพื้นที่ด้วยเครือข่ายภาค

ประชาสังคม 
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2. สนับสนุนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล  
2.1 ยกระดับการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการจัดการเรียนการสอนเพิ่มอีก  

2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) 
2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับนานาชาติ 
2.3 สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกช่วงวัย 
2.4 การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2.5 การพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวะศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3.1 ติดตั้ง Smart CCTV ในทุกชุมชนสำคัญเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม 
3.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมและ ยา

เสพติด 
4. เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพดี 

4.1 ส่งเสริมสุขภาพในเชิงป้องกันในระดับชุมชน 
4.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินทางด้านอุบัติเหตุ และด้านสาธารณภัยและด้านสาธารณสุข

ชุมชน 
4.3 เร่งยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่าง

บูรณาการ 
4.4 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการในชุมชน 
 

5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
5.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อยู่ในขั้นพ้ืนฐาน 
5.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ของผู้สูงอายุเพื่อเป็นทุนทางสังคม 
5.3 ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำท่ีเหมาะสมสำหรับสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
5.4 ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำท่ีเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ 
5.5 ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลรักษาตัวของผู ้สูงอายุ  ผู ้พิการและผู ้ด้อยโอกาสในระดับ

ครัวเรือน 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชน 

6.1 เร่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชน 
6.2 สร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะและน้ำเสียในระดับชุมชน 

 7. เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นท่ี 
7.1 เร่งสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการจัดการหมอกควัน/ไฟป่า ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

หลัก 
7.2 เพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องมือและบุคลากรในพ้ืนที่ในการดับไฟป่า 
7.3 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี ่ยง เพื่อเป็นข้อมูลเปิดสำหรับการ

วางแผนและการตัดสินใจของประชาชน 
8. สนับสนุนการสืบสานภูมิปญัญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

8.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟู วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดิม ของท้องถิ่น 
8.2 สืบสานความยั่งยืนให้กับเยาวชนและชุมชน 
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9. การจัดการองค์ความรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
9.1 สืบสานและต่อยอดในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
9.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองใน
อนาคต 

แนวทางในการพัฒนา  
เพื่อให้จังหวัดลำพูนมีผังเมืองและโครงการพื้นฐานเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ที่มีมาตรฐานสูงเพ่ือ

รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต ลดต้นทุนค่าครองชีพ ลดต้นทุนการขนส่ง เน้นการผลิตภาคทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัด 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือการพัฒนาผังเมืองรวมและโครงสร้างพื้นฐานอย่างบูรณาการเพ่ือรองรับการขยายตัวของ

เมืองในระยะยาว 
2. เพ่ือการพัฒนาเขตพ้ืนที่เมืองเก่าย่านวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเป็นเมือง

แห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก 
3. เพ่ือพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดเพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน 
4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 
5. เพ่ือพัฒนาเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s) 1 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย  
ระดับความสำเร็จของการจัดทำผังเมืองรวมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่
บูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเมืองในระยะยาว 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนเขตพ้ืนที่เฉพาะในย่านวัฒนธรรมของชุมชน
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ร้อยละของเส้นทางของระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดที่ครอบคลุม
เส้นทางการเดินทางของประชาชน 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ระดับความพึงพอใจในการจัดระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็น
ระบบ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDG’s) 1 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

หมายเหตุ : จำนวนร้อยละให้คดิจากปี 2560 เป็นปีฐาน หากไม่มีให้ใช้ข้อมูลปี 2561 เป็นปีฐาน 
กลยุทธ์ 

 1. การพัฒนาผังเมืองรวมและโครงสร้างพื้นฐานอย่างบูรณาการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใน
ระยะยาว 

1.1 บูรณาการแผนงานด้านผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานในเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาเมืองใน
ระยะยาว 
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1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการบริหารจัดการเมือง ยุค 4.0 ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาจังหวัดด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย 

 2. การพัฒนาเขตพื้นที ่เฉพาะย่านวัฒนธรรมของชุมชนต่าง ๆ เพื ่อสนับสนุนการเป็นเมืองแห่ง
วัฒนธรรมชุมชนโลก 

2.1 เร่งการออกข้อตกลงชุมชนในการเป็นพื้นที่เฉพาะในย่านวัฒนธรรมของชุมชน 
2.2 ออกข้อบัญญัติด้านการควบคุมอาคารและการใช้พื้นที่เฉพาะในชุมชนที่กำหนด 
2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เฉพาะในย่านวัฒนธรรม 
2.4 สนับสนุนกิจกรรมการสืบทอดภูมิปัญญาในพ้ืนที่ย่านวัฒนธรรมของชุมชน 

 3. พัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชน 
3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทั้งจังหวัดที่ตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัด 
3.2 มุ่งลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางของประชาชน 
3.3 มุ่งลดปริมาณการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล เพ่ือลดปัญหากรจราจร 

 4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 
4.1 พัฒนาการจัดการน้ำอย่างเพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภค และบริโภคของประชาชน

ในพ้ืนที่ 
4.2 พัฒนาการจัดการน้ำและแหล่งน้ำให้เพียงพอในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

 5. พัฒนาเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s) 3 

5.1 การสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือการพัฒนาเมืองและยกระดับการขับเคลื่อน
เมืองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s) โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ 

5.2 พัฒนาเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s) โดยใช้พันธมิตรและหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smaet City) 

5.3 แสวงหาความร่วมมือจากเมือง Smart City ในระดับโลกท่ีมีบริบทที่ใกล้เคียงกันและ
เหมาะสมกับจังหวัดในการนำมาเป็นต้นแบบการพัฒนา 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG’s) 17 ข้อ ของสหประชาชาติ 

 เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน 
 เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย 
 เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
 เป้าหมายที่ 4 การศึกษาท่ีเท่าเทียม 
 เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ 
 เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล 
 เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
 เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ 
 เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 
 เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
 เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
 เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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1.5  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  

➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอลี้ 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอลี้  “ เมืองแห่งวัฒนธรรม ความสุข และความพอเพียง”  

2. พันธกิจ  
1. การพัฒนาเพื่อเป็นเมืองแห่งการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ที่โดด

เด่นเป็นเอกลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
2. การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ    

โดยการพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำ
ต้นทุน จัดหาพื้นที่ทำระบบแก้มลิง ส่งเสริมการวางแผนด้านการเกษตร  

3. การมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้มีศักยภาพ ทั้งด้าน
การศึกษา สุขภาพร่างกายและจิตใจ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและ                 มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการส่งเสริมแนวทางการดาเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4. การมุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพชุมชน ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและหัตถกรรมที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย    การเสริมสร้างทักษะอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้การตลาด
นำการผลิต  

5. การส่งเสริมสนับสนุนการดำรงวิถีประชาธิปไตยภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  

3. เป้าประสงค์รวม  
ส่งเสริม พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพ่ือเชื่อมโยงการผลิตภาคการเกษตร พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนา เชื่อมโยงในทุกมิติ เพ่ือนำไปสู่ 
เมืองแห่งวิถีวัฒนธรรมและเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง  
4. การกำหนดตำแหน่งการพัฒนาอำเภอ (Positioning)  

1. เมืองแห่งลำไย  
2. เมืองแห่งวิถีวัฒนธรรมล้านนา  
3. เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบและย่ังยืน  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์   1. การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีความสมบูรณ์  

2. การจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัด   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบูรณาการด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  การจัดโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
กลยุทธ์ 1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและสนองตอบต่อความต้องการระดับ

พ้ืนที่  
2. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

ตัวชี้วัด   ร้อยละของแผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 77 
 

 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสรรค์สังคม คุณภาพชีวิต ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  สังคมมีความสงบเรียบร้อยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุข  
กลยุทธ์   1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม  

2. การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข  
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
4. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด  

ตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งให้ครัวเรือน ชุมชน และสังคม  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  การเป็นเมืองท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์  
กลยุทธ์   1. การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว  

2. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. การปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภครองรับการท่องเที่ยว  
4. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

ตัวชี้วัด   ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  
กลยุทธ์   1. การเสริมสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. การกำหนดมาตรการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม  
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด   ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบูรณาการด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการและการเพิ่มผลิตภัณฑ์ การเกษตร
และหัตถอุตสาหกรรม  
กลยุทธ์   1. การส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้  

2. การพัฒนาระบบขนส่งสินค้าการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  
3. การจัดตั้งตลาดกลางสินค้าขายส่งสินค้าภาคการเกษตร  

ตัวชี้วัด   ร้อยละของกลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง  
มีความสุข  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน/ ชุมชน มีความสงบเรียบร้อยประชาชนมีความปลอดภัยและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข  
กลยุทธ์   1. การเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

2. การสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎหมายศีลธรรมของสังคมและการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม  
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ตัวชี้วัด   ร้อยละของแผนงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยที่สามารถดำเนินการได้บรรลุผล สำเร็จ
ตามเป้าหมาย 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 

“พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

พันธกิจการพัฒนา 

พันธกิจที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนและให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 พันธกิจที่ 2  การเสริมและสร้างพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยที่ดี สนับสนุนพัฒนาประชาธิปไตย มีศักยภาพผู้นำมีความสงบเรียบร้อย
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 พันธกิจที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิตการ
ยกระดับคุณภาพผลผลิต การลงทุน การจัดจำหน่าย และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 5  การสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับการจัดการศึกษาทุกระบบและการเล่น
กีฬาของประชาชนในเขตเทศบาลให้สูงขึ้นและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ 
 พันธกิจที่ 6  ส่งเสริมทางด้านศาสนา การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 7  การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานและการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 พันธกิจที ่ 8 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการจัดการท้องถิ ่นมีธรรมาภิบาล            
จัดโครงสร้างองค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
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2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 

2.3 เป้าประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีมาตรฐานตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนและเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3. เพ่ือส่งเสริมสร้างพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มี

คุณภาพชีวิต สุขอนามัยที่ดี  
4. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบเรียบร้อย อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
5. เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีคุณภาพชีวิตสังคมความสงบเรียบร้อยประชาชนมีความปลอดภัยและอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of life) ที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
6. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพรายได้เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
7. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและมูลค่าผลผลิตของสินค้าท้ังภาคอุตสาหกรรมและเกษตรปลอดภัย 
8. เพ่ือเพ่ิมสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ 
9. เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟูและการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 
10. เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม 
11. เพื่อเป็นการฟื้นฟูแหล่งมรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างเป็นระบบ 
12. เพื ่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานมัยสมบูรณ์ แข็งแรงมีระบบสร้างเสริมสุขภาพที ่เข้มแข็ง 

ประชาชนห่างไกลจากโรค 
13. เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะในชุมชนเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
14. เพ่ือให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกับเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
15. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และรักษาความมั่นคงของรัฐ 

2.4 ตัวชี้วัด 
1. ความสำเร็จในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 

2565) เพ่ือนำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับ

งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
3. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ มีมาตรฐานตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและเอ้ือต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
2) ประชาชนได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค
และเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1) การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
2) ดำเน ินการหร ืออ ุดหน ุนหน ่วยงานที่
ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ิมศักยภาพ
การปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎร
ในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูกจิตสำนึกให้ราษฎร
มีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพ่ือ
ความมั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ การ
ป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ      
3) โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีว ิต ส่งเสริมการสหกรณ์ 
ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วน
ราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน 
องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย 
เพ่ือดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4) สร้างเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา การส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน การสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และ
การท่องเที่ยว 

1) ประชาชนมีอาชีพรายได้เพ่ิมข้ึนและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2) เพ่ิมศักยภาพและมูลค่าผลผลิตของสินค้า
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรปลอดภัย 
3) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับ
นักท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

1) การบร ิหารจ ัดการและการอน ุ ร ั กษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูก
หญ้าแฝก  
2) การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ป่าไม้ สร้างและ
ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ เป็น
ต้น 
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับ
การฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมอย่าง
เป็นระบบ 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และ
นันทนาการ 

1) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ 
2) เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีการ
พัฒนาการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม 

6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนา 
ประเพณีท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม  
2) แหล่งมรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
ฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ 

7. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

1) ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ทั้ง
ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล และอำเภอ 

2) ส ่งเสร ิมการด ูแลส ุขภาพอนาม ัย การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน  ตลอดจนการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อต่างๆ  
3) ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ พัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯลฯ 
4) ประชาชนมีส ุขภาพ พลานมัยสมบ ูรณ์ 
แข็งแรงมีระบบสร้างเสริมสุขภาพที่เข้มแข็ง 
ประชาชนห่างไกลจากโรค 
5) การบริหารจัดการขยะในชุมชนเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
8. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 1) พัฒนาระบบการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
2) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานและการ
ให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
3) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และ
สถานที่ปฏิบัติงาน 

 

2.6 กลยุทธ ์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัย (พ.ศ. 2561 -2565) ประกอบด้วย 7 

ยุทธศาสตร์  และ 37 กลยุทธ์  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ที่ดินสาธารณะ 
มีการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ที่ดินสาธารณะ
เพ่ิมข้ึน 

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า ราง
ระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า 
รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
ให้ดีขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 3 โครงการ 

1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์และระบบการจราจร 

ร้อยละ 80 ของครัวเรือนได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบไฟฟ้าประปา อย่างทั่วถึงเพ่ิมข้ึน 

1.4 ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ 
แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรได้รับการพัฒนาและมีจำนวน
เพ่ิมข้ึน 

1.5 จัดทำและวางระบบผังเมือง 
ระบบผังเมืองได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันรองรับ
การขยายตัวในอนาคต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือนแก่ประชาชน 
ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่
กลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร 

ประชาชนได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มมากขึ้น 

2.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

ประชาชนมีความสุขต่อคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน 

2.4 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2.5 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรทางสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาองค์กรทาง
สังคมและชุมชน 

2.6 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนและ
บุคลากรขององค์กรในท้องถิ่น 

ประชาชนและบุคลากรในองค์กรที่ได้รับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  

2.7 รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

หมู่บ้าน/ชุมชน มีความสงบเรียบร้อยประชาชนมี
ความปลอดภัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพ่ิมขึ้น 

2.8 ป ้องก ั นและบรร เทาสาธารณภ ัย ให ้กับ
ประชาชน 

การป ้ องก ั นและบรร เทาสาธารณภ ั ยบ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่    วางไว้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.1 ส่งเสร ิมและพัฒนาปัจจ ัยเก ื ้อหนุนด ้าน

เศรษฐกิจในท้องถิ ่นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 ของประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
จำนวนเกษตรกรและประชาชนที่นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจมาใช้ 

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร ร้อยละ 70 ของประชาชนได้รับการพัฒนาด้าน
การเกษตร 
จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์และปลอด
สารพิษ 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว มีการส่งเสริมโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว พัฒนา
ปรับปรุงพื้นท่ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4.1 สร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประชาชนมีความรู้และจิตสำนึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 

4.2 สร้างเครือข่าย ดูแล เฝ้าระวังและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จำนวน 2 เครือข่าย ที่ดูแลเฝ้าระวังและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จำนวนกิจกรรม/งบประมาณมีเพ่ิมมากขึ้น 
แหล่งน้ำมีจำนวนเพิ่มขึ้น 

4.4 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประชาชนมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลเพ่ิมมากข้ึน 
ประชาชน/ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ดำเนินการจัดการขยะ 100 % 

4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ประชาชนพ ึงพอใจมากต ่อการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรน้ำ 
มีแหล่งน้ำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น
และประชาชนสามารถสร้างรายได้จากการทำเกษตร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.4 ส ่งเสร ิมและพัฒนาการจ ัดการศ ึกษาใน

ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 

1.5 พ ัฒนาบ ุคลากร ปร ับปร ุ งและพ ัฒนา
สถานศึกษาในท้องถิ่น 

บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2 
ครั้งต่อปี/คน 

1.6 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

8 โครงการ 

5.4 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
ในท้องถิ่น 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการกีฬา
และมีสุขภาพแข็งแรงเพ่ิมข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
6.1 ส่งเสริมด้านการศาสนาและการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

บูรณะสถานที่สำคัญทางศาสนา 
ด้านการศาสนาและการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะสถานที่
สำคัญทางศาสนา ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า 5 
โครงการ/ปี 

6.2 สืบสานอนุรักษ์และฟื ้นฟูศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส ื บสานอน ุ ร ั กษ ์ แล ะ ฟ้ื นฟ ู ศ ิ ลป ว ัฒนธ ร รม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่
น้อยกว่า 12 โครงการ/ปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
7.1 สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการมีสุขภาพ 

พลานมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
7.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขและ

ระบบบริการสาธารณสุข 
4 โครงการ 

7.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
สาธารณสุข 

2 ครั้งต่อปี/คน 

7.4 ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ความรู้การแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพรท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

7.5 ป้องกันและควบคุมโรคระบาด ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
ประชาชนสุขภาพแข็งแรง มีพลานมัยที ่สมบูรณ์
เพ่ิมข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
8.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการให้บริการ 

8.2 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร จำนวน 2 ครั้งต่อปี/คน 
8.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ

อุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน 
บุคลากรมีความพึงพอใจมากต่อเครื่องมือเครื่องใช้
วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน 

8.4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น ระบบแผนที่ภาษีและทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน 
8.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ

องค์กรและงานรัฐพิธีสำคัญ 
จำนวน 7 โครงการ 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ซ่ึงมีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้ 

1. มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ 
2. มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การทำการเกษตร 
3. มีโครงการคมนาคมขนส่ง สามารถติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผ่าน 
4. มีสินค้าพ้ืนเมืองของชุมชนออกมาวางขาย ณ ตลาดสดบ้านศรีวิชัย (ตามวิถีชาวบ้าน) เช่น หน่อไม้ 

เห็ด ผัดหวาน เป็นต้น 
ฉะนั้นด้วยสภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ

ปัจจัยที่เอื้อต่างๆ จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร เทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงมีศักยภาพในด้านการเกษตร เพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตที่ได้เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ แต่ต้องยกระดับราคา
สินค้าเกษตรและให้เกษตรกรคำนึงถึงแหล่งทุน ที่มีวิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อข าย
ส่งเสริมการขยายกระบวนการเรียนรู้ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน โครงการอาหารกลางวัน และจึง
กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ให้สอดคล้องกับ “เมืองเกษตรกรรม 
คุณธรรมเด่น เน้นคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”ของเทศบาลตำบลศรีวิชัยต่อไป 
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2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันในการนำมาเป็นแนวทางกำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั ่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งสามารถแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
พันธกิจ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน และให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

แผนเศรษฐกิจ ฉบับ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  

แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

แผนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่และเชื่อมโยง

ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ ่งเน้นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ ่งเน้นการ

เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

จังหวัดลำพูน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural 
Experience Destination) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)    
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องค์การปกครองในเขตจังหวัดลำพูน  
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  1 พ ัฒนาเศรษฐก ิจบนศักยภาพ 3 ด ้านอ ุตสาหกรรม เกษตร ว ัฒนธรรม                   

ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองใน

อนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ 
 การเสริมและสร้างพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มี
คุณภาพชีวิต สุขอนามัยที่ดี สนับสนุนพัฒนาประชาธิปไตย มีศักยภาพผู้นำมีความสงบเรียบร้อยประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 

แผนเศรษฐกิจ ฉบับ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน 

แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาค
บริการ  

แผนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์
รวมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

จังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  

องค์การปกครองในเขตจังหวัดลำพูน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 
พันธกิจ 
 การส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพ
ผลผลิตการลงทุน การจัดจำหน่าย และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนเศรษฐกิจ ฉบับ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ำในสังคม   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน  
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แผนพัฒนาภาคเหนือ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที ่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื ่องให้มีคุณภาพสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ
ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื ่อมโยงกับอนุภูมิภาค  GMS 
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื ่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

แผนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและ

เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม  
จังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture)  

ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
วัฒนธรรม  (Cultural Experience Destination) 

องค์การปกครองในเขตจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม 
เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ 
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนเศรษฐกิจ ฉบับ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  
แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์จัดระบบบริหาร

จัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  

แผนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 บริหารจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

จังหวัดลำพูน  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture)  

องค์การปกครองในเขตจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่ม
จังหวัดเพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 
พันธกิจ 
 การสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู ้และยกระดับการจัดการศึกษาทุกระบบและการเล่นกีฬาของ
ประชาชนในเขตเทศบาลให้สูงขึ้น และท่ัวถึงอย่างมีคุณภาพ 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
แผนเศรษฐกิจ ฉบับ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ำในสังคม  
แผนพัฒนาภาคเหนือ -  
แผนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบ

องค์รวมมุ่งเน้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

จังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination)  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
องค์การปกครองในเขตจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็ง

บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจ 
 ส่งเสริมทางด้านศาสนา การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ

สามารถสร้างอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอด
การผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

แผนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ - 
จังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที ่ยวเชิงประสบการณ์

วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination)  
องค์การปกครองในเขตจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบน

รากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 
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ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
พันธกิจ 
 การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
แผนเศรษฐกิจ ฉบับ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ำในสังคม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล

อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์จัดระบบบริหาร
จัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

แผนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์
รวม มุ่งเนน้การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

จังหวัดลำพูน  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
องค์การปกครองในเขตจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบน

รากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
พันธกิจ 
 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล จัดโครงสร้างองค์กรให้
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนเศรษฐกิจ ฉบับ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แผนพัฒนาภาคเหนือ - 
จังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์

วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
องค์การปกครองในเขตจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็ง

บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 
2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขอนามัยและจัดสถานที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

และเพื่อส่งเสริม/สนับสนุนและพัฒนาประชาธิปไตย รวมกลุ่มสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดข้ึนในท้องถิ่นรวมทั้งการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน 

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพซึ่ง
สามารถผลิตและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร สร้างและพัฒนา
ระบบเครือข่ายการตลาดจัดตั้งตลาดกลาง และศูนย์จำหน่ายสินค้ารวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ในเขตให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

4. เพ่ืออนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ 
6. เพ่ือทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
7. เพ่ือให้การบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาพ พลานมัยแข็งแรง สมบูรณ์ 
8. เพื่อให้เทศบาลตำบลศรีวิชัย มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล บุคลากรที่มีคุณภาพ และ

ให้บริการตรงตามความต้องการของประชาชน 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ใช้การ
ว ิ เคราะห ์  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ป ัจจ ัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา โดยจากการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของตำบลศรีวิชัย       ได้
นำมากำหนดประเด็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยอาศัยเทคนิค SWOT 
ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) อันเป็นปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดล้อม
ภายในตำบล (Internal Factors) และการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด 
(Threat) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล้อมภายนอก (External Factor)  รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
- มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีโครงข่ายการคมนาคม

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 เป็นสาย
หลักและเชื่อมโยงกับทางรถยนต์กับจังหวัด
ลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงทำให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้สะดวกรวดเร็ว 

- ปัญหาการขยายการเชื ่อมระหว่างภายใน
ชุมชนกับถนนสายหลักมีความคับแคบไม่
สามารถขยายได้เนื ่องจากติดในเรื ่องของ
กรรมสิทธิ์การใช้ที่ดิน 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม/ปัญหา (Threats) 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นม ีอำนาจหน้าที ่ ในการจ ัดระบบ
บร ิการสาธารณะ เพ ื ่ อประโยชน ์ ของ
ประชาชนในท้องถิ่นโดยที่หน่วยงานราชการ
ส ่วนกลางและส่วนภูม ิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล 

- เป็นท้องถิ่นขนาดเล็กและสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจ   ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

- โครงสร ้ างพ ื ้นฐานด ้านสาธารณ ูปโภค
สาธารณูปการ   ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 

- มีการถ ่ายโอนภารก ิจงานมาให ้องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาก 

2. ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
- เป็นสังคมชนบทที่มีความหลากหลายทาง

ชาติพันธุ์ซึ ่งก่อให้เกิดเป็นความงดงามที่มี
เ อ กล ั กษณ ์ ใ นคว ามหล ากหล ายท า ง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- ขาดการส ่ง เสร ิมสน ับสน ุนและพ ัฒนา
คุณภาพชีวิต 

- ปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น 
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม/ปัญหา (Threats) 
- รัฐบาลและท้องถิ่นมีนโยบายในการส่งเสริม

สนับสนุนและให้ความสำคัญต่อสวัสดิการ
ของประชาชน 

- มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากต่างถิ่นทำให้วิถี
ชีวิตวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป 

- ได ้ร ับงบประมาณสนับสนุนจากร ัฐบาล
จำนวนน้อย 
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3. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
- ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย เป็นแหล่ง

เกษตรกรรมที ่ม ีผล ิตผลทางการเกษตร
สำคัญ ได้แก่ ข้าว หอมแดง กระเทียม ลำไย 
ที ่สามารถสร้างรายได้ให้ก ับเกษตรเป็น
จำนวนมากเนื่องจากประชาชนร้อยละ 90 
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่เป็นหลัก 

- -มีแหล่งท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติที่สวยงาม 
- -มีศูนย์จัดการศัตรูพืชของเทศบาลให้ความรู้

เกี่ยวกับเกษตร 

- ปัจจัยทุนด้านเกษตรยังมีไม่เพียงพอ อาทิ 
แหล่งน้ำแหล่งทุนเครื่องจักรกลการเกษตร
ปุ๋ยเคม ี

- ภาคเกษตรกรรมขาดการรวมตัว ทำให้ไม่มี
พลังต่อรอง ขาดโอกาสในการเพิ ่มความรู้ 
ท ักษะความชำนาญ ทำให้ผล ิตผลไม ่ ได้
คุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อไร่ยังอยู ่ใน
เกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน 

- กลุ่มอาชีพของประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในด้านการผลิต การตลาด และการ
บริหารจัดการ 

- แหล่งท่องเที่ยวยังขาดการพัฒนา 
โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม/ปัญหา (Threats) 

- นโยบายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทยส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการ
พัฒนาทั ้งด้านเศรษฐกิจเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

- มีตลาดกลางเพื ่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อ
ขายสินค้าทางการเกษตร 

- นโยบายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทยส ่ งผลกระทบเช ิ งลบด ้าน
เศรษฐกิจในการเพิ ่มคู ่แข่งทางการตลาด
สินค้าเกษตร 

- กลไกทางการตลาดด้านราคาที ่ย ังคงถูก
กำหนดโดยพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรไม่
มีอำนาจในการต่อรอง 

4. ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
- มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้ง

ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำ ฝายชะลอน้ำ และ
แร่ธาตุซึ ่งเอื ้อต่อการทำเกษตร และการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 

- ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขาดความร่วมมืออย่างจริงจัง
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม/ปัญหา (Threats) 
- รัฐบาลได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมากตลอดจนมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
ป ้ อ ง ก ั น แ ล ะ แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ด ้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาทางด้านการเมือง ส่งผลกระทบต่อ
ความร่วมมืออย่างจริงจังของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องให้ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ และ
การขาดจิตสำนึกร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนในท้องถิ่น 

- ภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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5. ด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
- มีโรงเร ียนระดับประถมศึกษาและระดับ

มัธยมศึกษาตั้งอยู่ในพื้นท่ี 
- ด้านการศึกษายังขาดบุคลากรหรือผู้บริหารที่

เป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการศึกษาที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

- ขาดแคลนงบประมาณดำเนินการส่งเสริมด้าน
การศึกษาและด้านการกีฬาอย่างทั่วถึง 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม /ปัญหา (Threats) 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

- ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลจำนวนน้อย ทำ
ให้การผลักด ันสนับสนุนภาคการศ ึกษามี
ข้อจำกัด และเกิดความล่าช้า 

6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
- มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
และมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ 

- ขาดการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม/ปัญหา (Threats) 
- รัฐบาลสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการ

อนุร ักษ์ ฟ้ืนฟ ูเผยแพร ่และการถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ
ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่และหันไปนิยมวัฒนธรรม
การบริโภคมากขึ้น 

7. ด้านการสาธารณสุข 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
- มีสถานพยาบาล คือ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นท่ี  
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตืน ซึ่ง

อย ู ่ ใกล้ตำบลศร ีว ิช ัยท ี ่สามารถใช ้ส ิทธิ์
เบิกจ่ายตรงได ้

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่
ยังขาดการสนับสนุนแพทย์ประจำ 

- งบประมาณในการดำเนินการมีจำนวนจำกัด 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม/ปัญหา (Threats) 
- ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อตั้งเป็น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มี
ประสิทธิภาพในการให้บริการที่ครบถ้วนใน
อนาคต 

- ปัญหาการเมืองส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินการในด้านการสาธารณสุข 
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8. ด้านการเมืองและการบริหาร 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
- เทศบาลตำบลศรีว ิช ัย ม ีพ ื ้นที ่ร ับผ ิดชอบ 

184.00 ตร.กม. และมีชุมชน/หมู่บ้าน ตั้งอยู่
ติดกันทำให้สะดวกต่อการวางแผนพัฒนา 

- เทศบาลตำบลศรีว ิช ัยมีศักยภาพและความ
พร้อมทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีในการพัฒนา
ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
พัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ได ้

- ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการทำงาน 
โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของช ุมชนในท ุก ๆ ด ้านพร ้อมท ั ้ งม ีการ
ดำเนินงานที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

- ไม่มีการแทรกแซงทางการเมือง 

- งบประมาณมีน้อยและจำกัด ต่อการจัดหา
เทคโนโลยีซึ่งมีราคาสูง 

- ไม ่ม ีระบบฐานข้อมูลเพื ่อการพัฒนาใน
ท้องถิ ่นที ่ เป ็นปัจจุบ ัน ทำให้การพัฒนา
ท้องถิ ่นในภาครวมยังขาดความต่อเน ื ่อง  
ความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลและ
บูรณาการในการบริหารขององค์กรยังไม่
ครบถ ้ วน  ขาดความต ่ อ เน ื ่ อ ง ใ นการ
ดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานราชการ 
ในเร ื ่องของกระบวนการตรวจสอบการ
ดำ เน ิ น งาน  รวมท ั ้ ง ใน เ ร ื ่ อ งของการ
ประชาสัมพันธ์ข ้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบยังไมท่ั่วถึงเท่าท่ีควร 

- การจ ัดทำระบบฐานข ้อม ูลในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางสถิติ และข้อมูลพื้นฐาน
ต่าง ๆ ของจังหวัดยังไม่เป็นปัจจุบัน 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม/ปัญหา (Threats) 
- นโยบายในการกระจายอำนาจ รวมถึงการ

จัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น 
ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน ท้องถิ่น สามารถ
ดำเนินงานได้สะดวกรวดเร็วและมีอิสระในการ
บริหารมากยิ่งขึ้น 

- ระเบียบปฏิบัติราชการส่งผลกระทบต่อความ
ล่าช้าในการดำเนินงาน 

- การเปลี่ยนแปลงการเมืองอยู่บ่อยครั้ง ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการ
บริหาร รวมถึงการแทรกแซงทางการเมืองที่
ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งทางการเมือง
ภายในพ้ืนที่ 

- ขาดการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนให้แก่ภาคประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 

- โครงการพัฒนาของภาครัฐไม่สามารถตอบ
โจทย์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างตรงจุด 

- นโยบาย และหนังสือสั่งการ การถ่ายโอน
ภารกิจมีมากจนเกินไป ทำให้มีการผลัก
ภาระหน้าที่มาให้ท้องถิ่นและไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณตามจำนวนที่ผลักมา
ให้ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
จากการประเมินสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัย มี

รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
เทศบาลตำบลศรีวิชัยยังคงประสพกับปัญหา อาทิ เช่น ถนนเชื่อมระหว่างชุมชน สะพาน ท่อและ

ระบายน้ำ เป็นต้น มีความไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับความต้อการของชุมชน โดยที่เส้นทางคมนาคมภายใน
ชุมชน และตรอกซอยต่าง ๆ มีความคับแคบทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก อีกทั ้งไม่สามารถขยายผิว
การจราจรได้เรื่องจากชุมชนตั้งบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ด้านไฟฟ้าแสงสว่างตามตรอกซอย และจุดเชื่อมต่อสายสำคัญต่าง ๆ 
ยังมีไม่เพียงพอต่อความจำเป็นซึ่งสามารถสรุปปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปการของเทศบาลตำบลศรี
วิชัยในภาพรวมได ้ดังนี้ 

1.1 ปัญหาถนนเชื่อมระหว่างชุมชนและภายในหมู่บ้านชำรุด ถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อไม่สะดวกต่อ
การสัญจรของประชาชน 

1.2 ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ (ช่วงฤดูแล้ง) 
1.3 ปัญหาเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีไม่เพียงพอ 
1.4 ปัญหาด้านไฟฟ้าไม่เพียงพอ 
1.5 ปัญหาการใช้ที่ดินโดยเฉพาะการตั้งชุมชนและการขยายตัวของชุมชนไร้ทิศทางและขาดการวางผัง

เมืองที่ถูกต้องได้มาตรฐาน 

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประมาณร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวน โดยมีโครงสร้างการผลิตที่ข้ึนอยู่กับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ 
ข้าว กระเทียม หอมแดง และลำไย เป็นหลัก อย่างไรก็ตามรายได้ของเกษตรไม่มีความแน่นอนเนื่องจากราคา
พืชผลทางการเกษตรมีความผันผวนไปตามปริมาณและราคาท้องตลาด รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
และของโลกทำให้ภาคการเกษตรยังคงประสบกับปัญหาภาวะหนี้สินอยู่เป็นจำนวนมาก ในด้านสวัสดิการสังคม
ต้องการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีคุณภาพชีวิต 
สุขอนามัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วตามแนวทางการพัฒนา
ประเทศโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหล่งชาติเป็นแบบแผนรวมทั้งกระแสโลกาภิวัฒน์จากภายนอก
เข้าสู่ประเทศมีผลทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยที่ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพที่แท้จริง 
และจากการพัฒนาผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ สาธารภัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ได้แก่ อุทกภัย วาต
ภัย อัคคีภัย ภัยจากภัยแล้ง และที่สำคัญวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไปเป็นชุมชนเมืองซึมซับค่านิยม
ใหม่ ๆ ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แนบแน่นลดน้อยลงนำไปสู่ปัญหาทางสังคมเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น 
ปัญหายาเสพติดที่ก่อผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของชุมชนในอนาคต เป็นต้น โดยในภาพรวมของปัญหา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ประชาชนในชุมชนบางส่วนยังมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพในขณะที่ค่าครองชีพขยับขึ้น
ตลอดเวลาตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

2.2 ประชาชนไม่มีอาชีพรองรับนอกจากประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก 
2.3 ขาดการดูแลเอาใจใส่และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน 
2.4 ขาดการสนับสนุนที่อยู่อาศัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 99 
 

 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 

2.5 ขาดการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรทางสังคมในการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายการพัฒนาความ
เสมอภาค สิทธิเสรีภาพ 

2.6 ขาดการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนและบุคลากรขององค์กรในท้องถิ่น 
2.7 ขาดการส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของรัฐและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.8 ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครอง และกฎหมาย 
2.9 ปัญหาสาธารณภัยในท้องถิ่น เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยจากภัยแล้ง 
2.10 ขาดการส่งเสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

3. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 
 อาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ราคาสินค้าที่
ผลิตราคาตกต่ำ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาปัจจัยที่
เกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการส่งเสริมการลงทุนและที่สำคัญ
ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้ หากสรุปปัญหาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวโดยภาพรวมของเทศบาลตำบลศรีวิชัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ขาดการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.2 ขาดการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการเกษตร เช่น ระบบท่อส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมยัง
ไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

3.3 ขาดการจัดตั้งตลาดกลางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพื่อให้การเกษตรจำหน่ายสินค้าใน
ราคาที่เป็นธรรมสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

3.4 ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสวนสาธารณเพ่ือเป็นแหล่งนันทนาการท่องเที่ยว 

4. ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้แก่ เรื่องการกำจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งปัจจุบันไม่มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอยที่ได้มาตรฐาน และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ยังไม่
เพียงพอต่อปริมาณของขยะมูลฝอย อาทิเช่น จำนวนรถยนต์ในการจัดเก็บขยะและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีไม่เพียงพอทำให้การให้บริการจัดเก็บขยะไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร
นอกจากนี้จากการปลูกพืชทางการเกษตรของเกษตรมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายเพ่ิม
มากขึ้นและมีแนวโน้มที่อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

4.1 ปัญหาการจัดการระบบการจำกัดขยะมูลฝอยที่ได้มาตรฐาน 
4.2 ปัญหาการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย เนื่องจากเครื่องมืออุปกรณ์และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่มีไม่

เพียงพอ 
4.3 ปัญหามลภาวะทางน้ำและน้ำเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก และการมีระบบ (ท่อ) 

ส่งน้ำไม่เพียงพอแก่ภาคเกษตรกรรม เป็นต้น 
4.4 ปัญหาการขาดความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือให้ชุมชนรักษาความสะอาด 
4.5 ปัญหาการขาดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นระบบมาตรฐาน 
4.6 ปัญหามลพิษ ปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเคมี ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง ควันรถ 
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5. ด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
งานด้านการศึกษา มีการจัดการศึกษาที ่มุ ่งเน้นเป็นเครื ่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ

เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สร้างคนที่มีคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ดังนั้นมาตรฐานและ
คุณภาพขอการจัดการศึกษา ภายใต้สาระแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สังคมและชุมชน
ท้องถิ่นต่างก็คาดหวังและเชื่อมั่นว่าโรงเรียน / สถานศึกษายุคใหม่จะเป็นองค์กรหลักสำคัญของการสร้างความ
มั่นใจด้านมาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประชาชนหรือผู้ปกครองยัง
ขาดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และยังมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปเรียน
ยังสถานศึกษา/โรงเรียนประจำอำเภอ/จังหวัดที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในอำเภอหรือจังหวัด โดยเฉพาะส่วน
ด้านการกีฬานั้นยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา รวมถึงงบประมาณในการส่งเสริม
สนับสนุนในด้านนี้ ตลอดจนขาดการให้ความสำคัญกับการให้การศึกษาและการกีฬาของชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงสรุปปัญหาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตในภาพรวม ได้ดังนี้ 

5.1 ปัญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/โรงเรียนในเขตเทศบาลที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับของชุมชน 

5.2 การขาดแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เช่น ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น 
5.3 การขาดวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาท่ีทันสมัย เมื่อเทียบกับโรงเรียนที่อยู่ในท้องที่มีความเจริญ 
5.4 การขาดบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
5.5 ปัญหาเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ตลอดจนงบประมาณในการดำเนินการด้านกีฬาของชุมชน 
5.6 ปัญหาความต้องการสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬารวมถึงสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อน

หย่อนใจและเป็นแหล่งนันทนาการ 

6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตามที่ประเทศพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจโลกโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้
สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นคือ ศิลปวัฒนธรรมของไทย จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เลื่ อนหายขาดการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู โดยภาพรวมสามารถสรุปปัญหาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้ดังนี้ 

6.1 ขาดการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา บูรณะสถานที่สำคัญทางศาสนา 
6.2 ขาดการสืบสาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.3 วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นไม่ได้รับการฟ้ืนฟู 
6.4 ปัญหาการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 

7. ด้านการสาธารณสุข 
ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย มีสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพประจำตำบล จำนวน  2 แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ 
พยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจะไปใช้บริการโรงพยาบาลลี้ และ
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ซึ่งทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากมีระยะทางไกล เป็นต้น ส่วนระบบ
แพทย์แผนไทยยังไม่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสำคัญเท่าท่ีควรโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.1 ปัญหาความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญ 
1.2 ปัญหาสุขภาพอนามัยและการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
1.3 ปัญหาการระบาดของโรคติดต่อจากยุงและสัตว์อ่ืน 
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1.4 ปัญหาการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรได้รับการสนับสนุน อาทิเช่น แพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรท้องถิ่นเป็นต้น 

1.5 ปัญหาประชาชนไม่มีความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
1.6 ปัญหาเด็ก เยาวชนขาดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว 
1.7 ปัญหาด้านการจัดเก็บและการบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบ 
1.8 ปัญหาจากนโยบายจากกระทรวง ทบวง กรม เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 
1.9 ปัญหาขาดบุคลากรที่ดูแลงานเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขโดยตรง 

8. ด้านการเมืองการบริหาร 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเป็นเทศบาลตำบล    ศรี

วิชัย และขณะเดียวกันบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ให้จำนวนบุคลากร งบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งสามารถสรุปปัญหาด้านการเมืองการบริหารของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ในภาพรวม ดังนี้ 

8.1 ปัญหาเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพ่ิม
มากขึ้น 

8.2 ปัญหางบประมาณที่เกิดขึ้นจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนของเทศบาล มีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
เทศบาล 

8.3 ปัญหาบุคลากรมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เมื่อเทียบกับบทบาทภารกิจอำนาจ
หน้าที่ที่เพ่ิมข้ึน 

8.4 การจัดเก็บรายได้ไม่ได้เต็มที่ ประชาชนไม่เข้าใจในการเสียภาษี และระบบแผนที่ภาษีประมวลผล
และจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

จากการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ความต้องการและความจำเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการของประชาชนจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการปรับตัวและการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วเพ่ือการพัฒนาให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ 

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
จากการพัฒนาแนวโน้มด้านการส่งเสริมอาชีพประชาชนมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายและสำหรับกลุ่มที่

ไม่มีงานทำได้รับการส่งเสริมให้มีงานทำสามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม ทางด้านสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนถึงการดูแลคุณภาพชีวิต 
สุขอนามัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนได้มีที่อยู่อาศัย และแนวโน้มการส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยจะ
เพิ่มขึ้น ผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายสร้างความเสมอภาคสิทธิและ
เสรีภาพ มีการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการ
ป้องกันและแก้ไขสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยมีมาตรการป้องกัน
เพ่ือลดจำนวนการเกิดเหตุร้าย 

3. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และท่องเที่ยว 
จากการพัฒนาแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ประชาชนพึ่งพาตนเองตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น 
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4. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
จากการพัฒนาแนวโน้มของการดูแล สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและ

บำรุงรักษาป่าและน้ำเพ่ิมข้ึน ทุกคนให้ความสำคัญ ปลูกจิตสำนึกและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 

5. ด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
จากการพัฒนาแนวโน้มด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ให้ความสำคัญ

โดยการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน การกีฬา และนันทนาการให้ใส่ใจรักษาคุณภาพของตนเอง 

6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในอนาคตด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงเนื่องจาก

กระแสการไหลของวัฒนธรรมตะวันตก แต่ต้องมีการส่งเสริมสืบทอดสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีค่าให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป 

7. ด้านระบบสาธารณสุข 
จากการพัฒนาแนวโน้มในอนาคตประชาชนในชุมชนจะมีความต้องการระบบการให้บริการด้าน

สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพจากรัฐและสถานพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ทันสมัยอยู่ใกล้ชุมชน 

8. ด้านการเมือง การบริหาร 
จากการพัฒนาในอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจอำนาจหน้าที่เพ่ิมมาก

ขึ้นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะรับมอบภารกิจเหล่านั้น เพื่อบริหารจัดการ
ภายในท้องถิ่นของตนเองทั้งคน เงิน งาน เป็นต้น 

 


