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ส่วนท่ี  3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค     
      1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ  
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี๒๕๕๘ -๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ ( ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป )  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์  และท าให้ประเทศไทย
พัฒนาไปสู่อนาคต   ที่พึงประสงค์นั้นจ าเป็นจะต้องมีการวางแผน  และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ
ยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น จึงจ าเป็น
จะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย  ร่วมกันและเกิดการรวม
พลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือการสร้างและ
รักษาไว้  ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืน  เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทย      
มีความสุขอยู่ดีกินดี  สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ        
แนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์  สรุปได้ดังนี้ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด

และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอ าเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑)  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
      พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒)  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น   
      สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
(๓)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ 

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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(๔)  การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา    

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอ าหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอัน
ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบ
ต่อสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วง
โซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น  
     มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยาย  
     กิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคใน  
     อุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและ   
   การด าเนินธุรกิจ ที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอ าชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
ที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3.) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 



- 37 - 
(4.)   การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการ
จัดการ สิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ 

(5.)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี  
                         สารสนเทศ และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6.)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ  
                         นานาประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ   
                         เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการ  
                         ต่างประเทศ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญา มีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทย  มีครอบครัวที่มั่นคงกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง กระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ 
     ชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ารวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคม สีเขียวกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕  ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ทอ้งถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลประกอบด้วย 
๑)  ยุทธศาสตร์หลัก 

๑.๑)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๑.๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
๑.๓)  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
๑.๔)  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๑.๕)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่งคงทางเศรษฐกิจและ  
       สังคม 
๑.๖)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๑.๗)  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของรัฐวิสาหกิจให้เกิด 

                 ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
๑.๘)  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความ 
        มั่งคงและยั่งยืน ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
๑.๙)  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

๒)  การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้ก าหนดประเด็นที่ด าเนินการ  ๑๗  เรื่อง  ประกอบด้วย   
๒.๑)  การสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์
๒.๒) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒.๓) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
๒.๔) การป้องกันปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๒.๕) การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
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๒.๖) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
๒.๗) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๒.๘) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๒.๙) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๒.๑๐) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
๒.๑๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๒.๑๒) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๒.๑๓)การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
๒.๑๔)การบริหารจัดการทรัพยากรน้า 
๒.๑๕)การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒.๑๖)การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
๒.๑๗) การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

         1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้        

การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขและน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ของประเทศการก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ ศสช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้าน  การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและ
บริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย 
1.  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP   
     Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท  
     (9,325 ดอลลาร์.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์.) ต่อคนต่อปี 
(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
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2.  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง        
มีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3.  การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 
1.  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมทั้งด้านการลงทุน

ในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์ และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาก าลังคน และแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบ มีการ
เรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงาน และปัจจัยการผลิตมีความ
ยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิต และระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถ
เคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม  
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และบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือ
ยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัว และด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบาย และมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทย และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้า และช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทาง และขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ และโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือ ที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเช่นอุตสาหกรรม ซ่อมบ ารุงและผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพ และมาตรฐานสากลสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับ     
ที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนที่และความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวม ทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่  และแหล่งน้ าใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริม  และเร่งขยาย
ผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย ทั้งทาง
บกทางน้ า และทางอากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว และก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของไทยสู่สากล และรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะ กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
พ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน  และประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
อนาคต เพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยง การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ  
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และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ          
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น     
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น  ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิตการตลาดการบริหาร
จัดการการเงินและโลจิสติกส์  เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญา และการเรียนรู้มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการวิจัย  และพัฒนาเชิงพาณิชย์การจัดตั้งส านักงานใหญ่
ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศ  รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทน 
สู่สังคมขององค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 
2.การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัยเด็ก  
ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน  
เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศวัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสม ตามศักยภาพและประสบการณ์   
มีรายได้ในการด ารงชีวิต   มีการสร้างเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  โดย 
(1)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
(3)พัฒนาคุณภาพครู  ทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกให้ได้คนดี

คนเก่งรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน 
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
     การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบ
สุขภาพในรูปแบบเครือข่าย  ที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข 
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ภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อ
สุขภาพของประชาชน 

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการ

พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพ และสวัสดิการสังคม
อย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความ
พร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้
ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
3.  การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 

3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ   มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนให้แรงงาน มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้  และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจน  และสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตรลดต้นทุนทางการเกษตร โดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

3.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกโดย 

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุข และการศึกษาข้ันพื้นฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม 

(2) สนับสนุนการจัดหาที่ อยู่ อาศัยของผู้ มี รายได้น้ อย  และการเข้ าถึ งระบบ
สาธารณูปโภคก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และเมืองน่าอยู่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหา
ชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน 

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่ จ าเป็น  และเหมาะสมตามกลุ่ ม เป้ าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจน  ได้มีที่ดินเป็นของตนเอง หรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  และเข้าถึงพ้ืนที่ เป้ าหมายได้อย่างแท้จริง  ด้วยการผลักดัน            
พรบ.ทรัพยากรน้ า และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมรวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรมเช่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น 

3.4  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยการเสริมศักยภาพ และความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน
รวมทั้งการปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมาย
ภาษีมรดกกฎหมายที่ดิน  เป็นต้น 
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4.  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการ  ด้านผังเมือง  ด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการระบบคมนาคมขนส่งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่
ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง  รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการ
บริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

4.2  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้าการลงทุนและการบริการ  โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ  รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวย
ความสะดวกทางการค้าขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

4.3  การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้ งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ               
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และการค้าชายแดน  เพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามา
ลงทุนในไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน  รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน  
โดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการ
แรงงาน  ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและ
การผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้  โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและ
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการถือครองที่ดินจัดท าฐานข้อมูลที่ดิน    
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าก าหนดเพดานการถือครองที่ดิน    
ที่เหมาะสม  และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติบริหารจัดการน้ า เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ า
ในระดับพ้ืนที่  เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล  และชายฝั่ง       
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยว  การประมง  และวิถีชีวิตของ
ชุมชน  บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสม ในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและ
มูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้า  เป็นต้น 

5.3 การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ 
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ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทาน หรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศขยะน้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน  เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก  โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤตสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอย  และของเสียอันตรายที่เหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติ  
มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้แก่ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ   ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท     
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ     
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ   เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริม
การวิจัย  และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือลดผลกระทบ และปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความส าคัญกับการป้องกัน
น้ าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัว และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง  แนวป้องกันตามธรรมชาติ  และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง  รวมทั้งการ
พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
6.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

6.1 การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการ  และร้องเรียนได้เช่นข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการของทางราชการข้อมูลการประมูลโครงการผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชัน  และคดี          
ที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท . ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ     
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรี ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย           
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ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมากและเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
1.  ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔)        
      ๑.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) 
ขณะนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมา เพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย  โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดวิสัยทัศน์
ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  
“มั่นคง มั่งคั่ ง ยั่ งยืน”  ทั้งนี้   ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
           เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และ
เกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น     
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ มาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  ๖ ด้าน  ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการ
พัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  เป็นส าคัญ 
๑.๒ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
      ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่ เหมาะสม         
การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรม     
ที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคน เพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน  โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้      
ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้าง
สุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย  รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและ
ทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม     
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๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาส   
ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ   
การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพ
และด ารงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่ เหมาะสม เน้นการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสัมมาชีพใน พ้ืนที่              
การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย   
การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรม  เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอ
ภาค  ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ า  อันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคม 

๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการ

ปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  การปรับโครงสร้างทั้งห่วง
โซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและ
บริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และ
เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่  โดยเฉพาะ
ภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น 
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ 
อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทาง
การเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น   

ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร  โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน      
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการ
สนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้ สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว      

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้า งสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐  ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิต และการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
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ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้  เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้
ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน        

5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน   

ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 
(๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่ง
ทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้าง
ความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน และประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง 
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนด
แนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน 
และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมัน่คง 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 
        เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ

ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ      
ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์         
(E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่น
ให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่ วยส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย         
ปี พ.ศ. ๒๕๗๗        

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้น

การพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการ
บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการ
เดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิต
พลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้าง 
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พ้ืนฐาน เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้าน  การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ    
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็น
หลัก 

๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า  และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุน
ทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่ง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน  รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษ
หน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ          
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนา      
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้าง
ฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความ
เจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่  และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญ         
ในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  รวมทัง้ความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มี 
ศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
            ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและ
พัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงาน
ตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทย  มีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งใน
เวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)    
การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น     
การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทย  ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือรองรับ 
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และสอดคล้องกับการด าเนิน งานตามพันธกรณี ของความร่วมมือระดับภู มิภ าค อาทิ  Regional 
Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่าง
ประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค  และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การ
ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความ 
ร่วมมือในเอเชีย 

1.3   แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
                 แผนพัฒนาภาค 

1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมของภาคเหนือให้เอ้ืออ านวยต่อการผลิต การค้า และการ
ลงทุน เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค กลุ่มประเทศอนุภูมาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 
กลุ่มเอเชียใต้ และตลาดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ 

2. พัฒนาปัจจัยการผลิต และคุณภาพสินค้าทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และสร้างความมั่นคงให้ภาคเกษตรกรรม 

3. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม บริการ ภายใต้แนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ท่ีภาคเหนือ มีศักยภาพสูง และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักให้ยั่งยืนและเท่าทันกระแสตลาดสากล 

4. สนับสนุนการจัดการพื้นที่เมืองและชุมชน มุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในภาค 

5. พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
6. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เพื่อการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียมและ 

เป็นธรรม 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

และใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสมดุล รวมทั้งเตรียมการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ 

 

    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2557 – 2560)( เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน ) 
วิสัยทัศน์ (Vision)  : ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ า ป่า สมบูรณ์ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
พันธกิจ (Mission) : 

1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยง
สู่สากล ให้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกร อุตสาหกรรม เพ่ือ
เพ่ิมพูนมูลค่า 

3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนา
ตะวันออกด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ 

         4. อนุรักษ์  พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ : 

            “ประตูการค้าสู่สากลบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์” 
           เป้าประสงค์หลัก (Goal) 
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง   
     (GMS) 
2. เพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS, AC และประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมน าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมสู่

ตลาดโลก 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้ 
5. รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสร้างภาคีในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ความยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในพัฒนาการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ เชื่อม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด 

วิจัย พัฒนา และจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอ่ืน
ภายในประเทศและเพ่ือนบ้าน 

2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนา
ธุรกิจ SMEs 

3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ 
GMS โดยจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดัน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน 
Logistics ทุกระดับ และจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดย

เน้นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิต
โดยใช้หลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุงคุณภาพการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และ
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

3.)  สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการ  
      อุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน   
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      เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็ง  
      ของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการ
จัดจ าหน่ายเฉพาะกลุ่ม (Niche Product) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัว

และชุมชนในการดูแลป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาส
ทางการศึกษา เตรียมความพร้อมใน   การปรับตัวสู่สังคมผู้อาวุโส ตลอดจน
ส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ โดยปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิจัยและ
พัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม และส่งเสริมความร่วมมือ
ในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยว กับประเทศในกลุ่ม GMS 

3) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
ตลอดจนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ

จัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาเรยีนรู้ และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 

2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือ
ฟ้ืนฟูที่ต้นน้ าและป่าชุมชน การจัดท า Food Bank การท าฝายต้นน้ าแบบ
ผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การป้องกันไฟป่ารวมทั้งการส่งเสริมอาชิพในชุมชน
ในพ้ืนที่ป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยาย
โอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง 

3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้
เทคโนโลยี GIS ในการจัดท าฐานข้อมูลและน าไปใช้ 

4.)  สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
      สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตส านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุก  
      ระดับ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและ บูรณาการหน่วยงานที่  
      เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เพ่ือลดความ  
      สูญเสียให้น้อยลง 
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แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2557 – 2560) 

วิสัยทัศน์  
“แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เป้าหมายเดิมและขยายในพ้ืนที่เป้าหมายใหม่ 

 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยาย
มูลค่าการค้าชายแดน 

 3. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชน
เข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 4. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2557 – 2560) 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ 1.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

    2.จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิต
เกษตรปลอดภัย มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
    3. จังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน 
เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์  1.พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 
    2.พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
    3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    4. พัฒนาการค้า การลงทุน 
    5. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตปลอดภัยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาส
ทางการตลาด การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และด้าน
การตลาด  

2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะ
ความรู้ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมรับการแข่งขันทาง
ธุรกิจ 

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ 
5. ส่งเสริมโครงการปิดทองหลังพระ 
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6. พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงกับประเทศ 

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) อาเซี่ยน (AC) 
7. พัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 
8. พัฒนาเส้นทางคมนาคม และการให้บริการเชื่อมต่อในระบบโลจิสติกส์รองรับ       

การเชื่อมโยงตามแนวระเบียบเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) 
9. ส่งเสริมการค้า การลงทุน กับประเทศในกลุ่ม GMS อาเซี่ยน (AC) และประเทศ   

คู่ค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

เป้าประสงค์ 1. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งภาคใต้ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ 1. สร้างสังคมเอ้ืออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

2. สร้างคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 

  แนวทางการพัฒนา   

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงอาชีพที่ก่อให้ เกิดรายได้ และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

2. ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัวให้เข้าถึงบริการภาครัฐเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และสาธารณสุข 

3. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4.  พัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 1.จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ
และลดการเกิดภาวะโลกร้อน 

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
   2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 
   3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
   4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

แนวทางการพัฒนา    

1. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
               1.1 การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    1.2 สร้างจิตส านึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1.3 ส่งเสริมการปลูกป่า 
           2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 
    2.1 การสร้างฝายต้นน้ าล าธาร ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ 
    2.2 เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้ าส าคัญ 
    2.3 บริหารจัดการแหล่งน้ า 
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3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

   4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

เป้าประสงค์  1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชน  
                   เข้มแข็ง 
กลยุทธ์  1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพิทักษ์ รักษ์สถาบัน 

     2. ป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด 
     3. เพ่ิมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
     4. เพ่ิมศักยภาพด้านความมั่นคงของจังหวัดเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา  
  1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ  
      2. การแก้ไขปัญหายาเสพติด การบูรณาการสกัดการน าเข้า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

จับกุมผู้ค้า บ าบัดผู้เสพ 
   3. การสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
   4. การอ านวยความเป็นธรรม 

  5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 

       1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561-2564) 
    วิสัยทัศน์  

“ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 
 

               ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.๒๕61 – 
๒๕64)  ประกอบด้วย ๕ ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
แนวทางพัฒนา 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบ  
    เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
๒. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพ่ือประชาชน 
๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว 

                                อย่างยั่งยืน 
๔. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง  
    การเกษตร และเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่าง  
    มีคุณภาพและ มาตรฐานในระดับสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวทางพัฒนา 
1.พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนด

วาระการพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.การส่งเสริมอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนคนใน

ชุมชน และท้องถิ่น 
4.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้าง

หลักประกันความมั่นคง 
6.ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันใน 

   ประชาคมอาเซียน 
7.ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

   1.อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
2.พัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.เพ่ือการสนับสนุนการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา 
1.ปกป้อง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
3.เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
1.บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 
3.พัฒนาสมรรถนะของอค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
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นโยบาย Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  

หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้จัดระบบ ปรับทิศทาง และ
สร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส และภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ยุคแรก ประเทศไทย 1.0  เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เป็นต้น ประเทศไทย 
2.0  เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม ประเทศ
ไทย 3.0  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ไทยในยุค 
1.0 2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุ
ให้น าไปสู่ยุคที่สี่  ให้รหัสใหม่ว่า “ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth)       
มีรายได้สูงโดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ คล้าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของ
ประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย หรือประเทศเกาหลีใต้ที่ วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ 
“Creative Economy”  

Thailand 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ “Value –Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  ดังนั้น Thailand 4.0  จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ 
คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริการจัดการและ
เทคโนโลยี  (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น  และเป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ  SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลื ออยู่
ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก 
Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงาน
ทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

Thailand 4.0 จะพัฒนาเรื่องใดบ้าง  เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

1.กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) 
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 
เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 

3.กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคมุ เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน 
เทคโนโลยีการศึกษา e-market place, e-commert  เป็นต้น 
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5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยี          

การออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 
การพัฒนาประเทศภายใต้ Thailand  4.0 เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการ

พัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน   
ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด ประชารัฐ  
ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนาและบุคลากรทั้งในและระดับโลก  ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน านวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ืออ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว และสามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 

“ สิ่งแวดล้อมดี  ประชาชนมีคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  สู่บ้านสางน่าอยู่อย่างยั่งยืน ”        
          2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง  มีทั้งหมด  5  ด้าน  ดังนี้      
   ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และ  
                                                     วัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย   
   ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล        

2.3 เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีรายได้พอเพียง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี   

          2.  มีระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานเพียงพอและทั่วถึง 
3.  หมู่บ้าน คิดเป็น  ท าเป็น  สามารถแก้ปัญหาของตนเอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชนได้อย่างยั่งยืน  
4.  ประชาชนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  การเมืองโปร่งใส  สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  มั่นคง ปลอดภัย  ท้องถิ่นเข้มแข็ง  สามารถ 
     พ่ึงพาตนเองได้ 

   2.4  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI / Targets) 
                     1.  ร้อยละของรายได้ประชากร เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 30,000  บาท ต่อหัวต่อคนต่อปี               
                          ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 ) 
  2.  ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ( ค่าเป้าหมาย :  
                          ระดับ 5 ) 
  3.  ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 ) 

4.  ระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 ) 
5.  ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ และร่วมตรวจสอบ

จากประชาชน ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 80 ) 
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6.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลต าบลบ้านสาง 
     ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 70 ) 

2.5  กลยุทธ์   
๑)  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ           

ให้เพียงพอ และท่ัวถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ

ปฐมวัย เด็ก นกัเรียน  ให้มีทักษะและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

๓)   ส่งเสริมสังคมให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้  พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม)  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของ
เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวนโยบายของรัฐ 
๖)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ กีฬา และนันทนาการ ให้มีสุขภาพ

แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
๗)  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร  พัฒนาขุดลอก           

คูคลองต่างๆ ให้มีแหล่งน้ าที่สะอาด  ปลอดมลพิษ 
๘)  พัฒนาฟ้ืนฟู  ส่งเสริมและสนับสนุน  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น  

และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ตลอดถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
๙)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(ธรรมาภิบาล) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานยุคใหม่  พัฒนาและส่งเสริมระบบการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน และน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   

๑๐)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ที่ดี พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
  ๑๑)  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม  และเตรียมความพร้อมในการการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ธรรมชาติต่างๆ   

๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ฟ้ืนฟู   
แหล่งน้ า ล าน้ าคูคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน บริหารจัดการระบบก าจัดขยะแบบครบวงจร  และจัดการขยะมูลฝอยและ      
สิ่งปฏิกูล 

๑3)  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบ
พ่ึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
                     การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เป็นการด าเนินการภายใต้
สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  โดยเฉพาะความ 
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เคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  ทิศทางการบริหารจัดการต าบล
บ้านสาง  มุ่งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   จึงเป็นการใช้จุดแข็ง  
และศักยภาพ ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบล  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต  สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายในต าบลบ้านสาง เพ่ือ
เป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ   การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
ขณะเดียวกัน  จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและ
ระดับประเทศ  การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวก
ต่อการเดินทางและโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้า และประปา การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจาก
ปัญหาสังคมและปัญหาด้านสาธารณสุข โรคระบาดต่างๆ  ที่อาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้าย แรงงานและ
นักท่องเที่ยวโดยเสรี  ความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ การเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้า
มนุษย์ จะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง  และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง      
การจัดการด้านการศึกษา เน้นการพัฒนามาตรฐาน ด้านการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษา
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน  การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหลักความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล และเงื่อนไขมีความรู้  การมีคุณธรรม และความ  
มีเหตุผลในการด าเนินชีวิต  และขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร  และมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลัก       
ธรรมาภิบาล การน าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย     
แก่ครัวเรือน  การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น   การพ่ึงพาตนเอง  พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิต               
ผ่านกระบวนการจัดท าแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นชุมชนเข้มแข็ง   การเสริมสร้างองค์ความรู้  
การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของต าบล  นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม              
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ  เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไป           
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ 
การบริหารงานขององค์กร  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม  ควบคู่กับการปลูกจิตส านึก 
ค่านิยมประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  และสร้างความม่ันใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปใน
แนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับประชาชนในท้องถิ่น  ทุกภาคส่วนต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลง    
ทั้งภายในและภายนอกต าบลอย่างรอบคอบ   
 

                          เทศบาลต าบลบ้านสาง  มีจุดเด่นคือเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ลาดเชิงเขาจากทิศตะวันตก    
และมีพ้ืนที่ติดบริเวณกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก  กว๊านพะเยาเป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ
ตอนบน  มีทัศนียภาพที่มีความสวยงาม  เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่อยู่ใจกลางเมืองพะเยา และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ  มีทัศนียภาพโดยรอบเหมาะส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจในยามเย็น และการชมพระ
อาทิตย์ตก   ริมกว๊านพะเยา  เป็นภาพที่สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นและมาเยือนกว๊านพะเยา      
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงของจังหวัด และเป็นที่รู้จักแพร่หลายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัด
พะเยา ต าบลบ้านสาง มีท าเลที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  นอกจากนี้บริเวณริมกว๊านพะเยา      
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ยังมีสวนสาธารณะซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบกว๊านพะเยา ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าการประมงและการแปรรูปผลผลิตจากปลา  เช่น ปลาส้ม  ปลาเจ่า  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เช่น การดูปลา  การชมดอกบัวบาน  และส่งเสริมการออกก าลังกาย  เช่น        
การเดิน วิ่ง  การข่ีจักรยาน และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ  และมีพ้ืนที่เหมาะส าหรับท าการเกษตร  เช่น ท านา 
ท าสวน  นอกจากนี้ภายในพ้ืนที่ต าบลบ้านสาง  ยังมีสถานที่ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น น้ าตก          
ผาเกล็ดนาค  การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของต าบล  ได้แก่ ปลาส้ม ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา  
สามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และผลิตสินค้าไปจ าหน่ายสู่ตลาดภายนอก  และใน
อนาคตการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  จะเป็นโอกาสที่จะท าให้ต าบลบ้านสาง  สามารถพัฒนา
สินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน  และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน      
ได้จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  สภาพพ้ืนที่ต าบลบ้านสาง มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีสิ่งแวดล้อม     
ที่สวยงาม  น่าอยู่  และศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านสาง  ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder)  ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการท่องเที่ยว การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ภาคประชาชน  ส่วนราชการ 
องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ จึงก าหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)         
ของเทศบาลต าบลบ้านสาง  คือ “ เป็นเทศบาลที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือเป็นสินค้าโอท็อบที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานสากล  
อนุรักษ์ พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ” 
 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสาง       
จะเห็นได้ว่า มีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน  ในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน  จะเป็นการเตรียมการ
พัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้ง  เร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น  เพ่ือเตรียมความ
พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชน ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลง ได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ  ภายในชุมชนให้มี
คุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิต และการบริโภค
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ของเทศบาลต าบลบ้านสาง ได้ใช้
การวิเคราะห์ศักยภาพ  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา           
และศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม 
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ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการ
ตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่น มีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง 
(Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค   
( Threat – T) เป็นเครื่องมือ  จากการวิเคราะห์และประมวลผลการท าประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือให้ทราบถึง
สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   พร้อมทั้งได้มีการประเมินถึงปัจจัยด้านต่างๆ  ที่เป็นทั้ง
ปัจจัยเอ้ือหรือปัจจัยสนับสนุนจากภายในและภายนอก และปัจจัยที่ ไม่เอ้ือจากภายในและภายนอก  สามารถ
น ามาสรุปผลการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค  SWOT ANALYSIS  ซ่ึงท าให้สามารถตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
อุปสรรค และโอกาส ตามประเด็นการพัฒนา  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้      
1) ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง    

1.  ต าบลบ้านสาง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เอ้ือต่อ 
     การท าการเกษตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์   เหมาะส าหรับเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญ    
     และสามารถส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรได้ดี     
2. มีการคมนาคม ขนส่งที่สะดวก มีถนนสายหลักแม่นาเรือ - แม่ใจ  เหมาะส าหรับการสัญจร  
     ไปมาเชื่อมต่อระหว่างต าบล  และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และมีพ้ืนที่ติดกว๊านพะเยา  
     ฝั่งตะวันตก ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน และสามารถพัฒนาให้ 
     เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ต่อไป 

จุดอ่อน   
1. ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและยัง่ยืนในการผลิตสินค้าบริการ   
2. ขาดแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร  ท าให้ขาดแคลนน้ าในการเกษตรในฤดูแล้ง   
3. ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร การบริหารจัดการ  

ต้นทุนการผลิตสูงราคาผลผลิตตกต่ า  มีการใช้สารเคมีในการปลูกพืชไร่และพืชสวน  
4. ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

โอกาส   
1.  รัฐบาลมีนโยบายและสนบัสนุนการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุนชนเมือง   โครงการ  
      อินเตอร์เน็ตต าบล  โครงการธนาคารประชาชน  โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (Otop)    
      โครงการประชารัฐ โครงการกองทุนพัฒนาชุมชน  เป็นต้น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา เน้นการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน   
      เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข้อจ ากัดและอุปสรรค   
1.  ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า ภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ

ในระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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2) ด้านสังคม 
จุดแข็ง   

1. ทุกองค์กรตั้งแต่ส่วนราชการ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชน
ในพ้ืนที่มีความตื่นตัวต่อพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างมาก 

2. มีการรวมกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่นกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอปพร.กลุ่มอสม. คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ฯลฯ 

จุดอ่อน   
1. การด าเนินการปราบปรามยาเสพติดยังมีการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด ที่เข้าถึงในทุก

หมู่บ้าน ท าให้เด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรมเสี่ยง 
2. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพ แต่ยังไม่

สามารถบูรณาการท างานร่วมกันได้เท่าท่ีควร 
โอกาส   

1. นโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  และอ าเภอมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
     อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ  และเร่งรัดให้ทุกส่วนของราชการร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหา 

ข้อจ ากัดและอุปสรรค   
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วน และผู้มีอิทธิพล  เข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการค้ายาเสพติด  ท าให้  
     ยากต่อการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
2.  กระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางคุณธรรมและ 
     จริยธรรม 

3.) ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
จุดแข็ง   

1.  นโยบายสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีการติดตาม 
     ประเมินผลทุกระดับทั้งผู้เรียนและผู้สอน   
2. ผู้น าทางศาสนาเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากขึ้น  มีการพัฒนาด้านการ  
     ศาสนา ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม  

จุดอ่อน   
1. กลุ่มประชาชนบางกลุ่มยังขาดคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ในการด าเนินชีวิต   
2. ประชาชนมีค่านิยมที่เน้นบริโภคนิยม โดยยึดติดกับวัตถุ สิ่งของ และการบริโภค ท าลายวิถีชีวิต

ดั้งเดิมของประชาชน 
โอกาส   

1.  กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีต  
     ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
3. เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ สื่อต่างๆ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ มีความก้าวหน้า  
      ในการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ข้อจ ากัดและอุปสรรค   
1.  ขาดความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม  ระบบการแข่งขันท าให้เกิดความเห็น     
     แก่ตัว  แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เน้นการบันเทิงมากกว่าการส่งเสริมทางวัฒนธรรม 
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5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง   

1. พ้ืนที่ของต าบลบ้านสาง มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ห้วยแม่ตุ่น ร่องสาง ร่องบวบ กว๊าน 
      พะเยา   สามารถใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  และอุปโภคบริโภค   

จุดอ่อน   
1. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน เน่าเสีย การใช้สารเคมีใน  
     การเกษตรท าให้เกิดสารพิษตกค้าง และไหลลงสู่แหล่งน้ า 
2. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     เท่าท่ีควร มีการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม การบุกรุกป่า ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
     ปัญหาหมอกควัน ภัยธรรมชาติต่างๆ  
3. การขยายตัวของประชากรในหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะ และประชาชนไม่เข้าใจผลกระทบ   
     และจิตส านึกที่ดี และน าขยะไปทิ้งตามถนน นอกพ้ืนที่ ในป่า สร้างปัญหาให้กับหมู่บ้านในพื้นท่ี  
     นั้นๆ  

โอกาส 
1.  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา มีนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
ข้อจ ากัดและอุปสรรค  
  1.   ขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร  เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอ  ในการพัฒนาแหล่งน้ าและ 
                 รักษาสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
3) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิต  และการทุจริตประพฤติมิชอบ 
จุดแข็ง   

1.  การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  ท าให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว  
     มากขึ้น สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนลง  มีโครงการปฏิบัติการเชิงรุก      
2. การคมนาคม การสื่อสาร มีความสะดวก ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น      

จุดอ่อน   
1. ขาดการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ประชาชนขาดความรู้ความ 

เข้าใจภารกิจของหน่วยงานขององค์กรภาครัฐ 
โอกาส 

1. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และ 
     ความปลอดภัยของประชาชนไม่เพียงพอ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกัน และรักษาความ  
     สงบเรียบร้อย 

ข้อจ ากัดและอุปสรรค   
1. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกีย่วข้อง และขาดความตระหนักและ

จิตส านึก การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
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3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง   

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน แหล่งน้ า ประปา ถนน ไฟฟ้า ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง 
เนื่องจากมีงบประมาณท่ีจ ากัดในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

จุดอ่อน 
1.  ไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บน้ า ท าให้ขาดแคลนน้ าใช้ในการอุปโภค และน้ าเพ่ือ  

               การเกษตรในฤดูแล้ง   
โอกาส 

1. พรบ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น    
ท าให้เทศบาลมีอิสระในการบริหารจัดการนโยบาย งบประมาณ การเงิน การคลัง  มีความ
คล่องตัวในการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน 

ข้อจ ากัดและอุปสรรค 
 1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีความล่าช้า ไม่เพียงพอและครอบคลุมภารกิจ ท าให้เป็นข้อจ ากัด
ในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
3) ด้านการเมือง และการบริหาร 
จุดแข็ง   

1.  ประชาชนมีความตื่นตัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ   
      ในหมู่บ้าน 
2. มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมมากขึ้น 
จุดอ่อน 

1. ประชาชนขาดความรู้ในด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน 
โอกาส 

1. ผู้น าท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมและ
ศักยภาพในการบริหารงาน 

ข้อจ ากัดและอุปสรรค 
1. ข้อกฎหมาย ระเบียบฯ เกี่ยวกับการบริหารงานไม่เอ้ือต่อการพัฒนา และไม่สามารถตัดสินใจได้

ทันเวลา  
2. การจัดสรรงบประมาณจ านวนจ ากัด และล่าช้า ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินกิจกรรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตโดยภาพรวมของท้องถิ่น 
 จุดแข็ง (Strenght ) 

1.  มีเส้นทางผ่านไปยังอ าเภอแม่ใจ และจังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวก  และการคมนาคมติดต่อ  
    ระหว่างหมู่บ้าน และพ้ืนที่ใกล้เคียงสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
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  2.  เป็นแหล่งภูมิปัญญาด้านการท าเครื่องปั้นดินเผา การท าครกหิน  และด้านการจักสานหัตถกรรม 
      ท้องถิ่นที่ส าคัญ 
  3.  อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ท าให้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่า ง

แท้จริง 
  4.  สามารถออกกฎหมาย ( เทศบัญญัติท้องถิ่น ) ใช้บังคับในพ้ืนที่ได้เอง 

        5. มีแหล่งน้ าธรรมชาติ (กว๊านพะเยา) ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ       
        6. มีกลุ่มมวลชนจัดตั้งและกลุ่มอาชีพต่างๆ  สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจทีส่ าคัญของต าบล  
        7. มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในพ้ืนที่ที่สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดสู่พ้ืนที่ต่างๆ   

จุดอ่อน (Weakness) 
      1.  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จ าเป็น 

    และกลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างยั่งยืน 
2.  เกิดความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มในพ้ืนที่ 
3.  เกษตรกรขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร, ขาดตลาดรอบรับสินค้าเกษตร 
4.  ปัญหาหนี้สิน และขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ  
5.  ไม่มีแหล่งน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  เช่น อ่างเก็บน้ า จึงท าให้ขาดแคลนน้ าใช้เพ่ือการ  
     อุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
6.  นักการเมืองท้องถิ่นยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและบทบาท  
     อ านาจหน้าที่ของตนเอง 

โอกาส  (Opportunnity) 
1.  สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมืองได้ 
2.  ประชาชนในพื้นท่ีมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.  นโยบายการถ่ายโอนภารกิจ ตามพรบ.การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ท าให้ท้องถิ่นมีความเป็น

อิสระในการพัฒนาท้องถิ่น  และบริหารจัดการนโยบาย งบประมาณ การเงิน การคลัง มากขึ้น ท าให้เกิดความ
คล่องตัวในการพัฒนาท้องถิ่น   
         4. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน การด าเนินงานโครงการต่างๆ จึงมุ่งประโยชน์ต่อ
ประชาชนเป็นหลัก   
 5.  มีพ้ืนที่อยู่ใกล้ตัวอ าเภอและจังหวัด ส่งผลต่อการเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อจ ากัดและอุปสรรค (Threat)    

 1.  การพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างครอบคลุมทุกด้านเนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรรยังไม่เพียงพอในการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการให้ครอบคลุมทุกด้าน   
  2.  พ้ืนทีเ่กษตรกรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี 
  3.  การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไมส่ามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน 

       4.  พ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท าให้ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่โดยรวม 
           5.  ข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศเก่ียวกับการบริหารงานที่ยังไม่ชัดเจน  ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา       
มีข้อจ ากัด ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
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 จากการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสางนั้น  ปรากฏว่างบประมาณ ร้อยละ 

60 – 70  น ามาพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  และการ
พัฒนาด้านอ่ืนๆ  เช่น การพัฒนาแหล่งน้ า ไฟฟ้า  ถนนในหมู่บ้าน และสู่พ้ืนที่การเกษตร และการพัฒนาด้าน
อ่ืนๆ เช่น การสาธารณสุข  ด้านสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  การบริหารการ
ปกครองและอ่ืนๆ ปรากฏตามแผนงานและโครงการต่างๆ ภายในต าบล  ซึ่งประชาชนยังมีความต้องการที่จะ
ให้มีการก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  เช่นการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน  เพ่ือความ
สะดวกในการคมนาคม  ถนนลูกรังบดอัดเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซึ่งจะท าให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออก 
จากพ้ืนที่การเกษตร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  มีความต้องการขุดลอก  แหล่งน้ า เพ่ือให้สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้ในในการอุปโภคบริโภค  สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้  ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร
ในฤดูแล้งได้ และด้านอื่นๆ เทศบาลต าบลบ้านสาง  ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน
ตามความจ าเป็นเร่งด่วน และบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการจัดบริการสาธารณะ      
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ต าบลบ้านสางมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

และประมงพ้ืนบ้าน หัตถกรรมท้องถิ่น  ประชาชนยังมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จ าเป็น  เกิดปัญหาการ
ว่างงานในกลุ่มเกษตรกรหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว  การประกอบอาชีพเสริมของกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการอย่างยั่งยืนได้  เนื่องจากขาดความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร , ขาดตลาดรอบรับสินค้า
เกษตร  ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  ซึ่งเป็นปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและ
สินค้าบริการ  ได้อย่างต่อเนื่อง  และขาดความสามัคคีในการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน  และก่อให้เกิด
ปัญหาหนี้สินในระบบและนอกระบบตามมา  นอกจากนี้ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ได้จากการ
จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านนั้น  ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เพียงพอ   
และทั่วถึงทุกพ้ืนที่  อันได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา แหล่งน้ า เป็นต้น ในปัจจุบันพ้ืนที่ต าบลบ้านสางนั้น      
การให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง  เช่น การขาดแคลนน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค และน้ าเพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้ง   และระบบประปาหมู่บ้าน / ภูเขา ขาดหายไปเนื่องจากน้ าแห้ง ท่อแตกร้าว รั่ว  ท าให้
ไม่มีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)  ที่ส่องสว่างแก่ผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาเวลาค่ าคืน  ยังไม่ทั่วถึง  และปัญหาด้านอ่ืนๆ  เนื่องจากเทศบาลมีข้อจ ากัด ในเรื่องงบประมาณ  
ในการด าเนินการไม่เพียงพอ  จึงไม่สามารถด าเนินการให้เพียงพอ ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ตลอดถึง      
ข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานที่ยังไม่ชัดเจน  ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา มีข้อจ ากัด ส่งผลให้
ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
 
 

      
 


