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ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑. ดา้นความสัมพันธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหาภาค 
     ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
     ๑) ความเปน็มา 

   ๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบให้มีการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและย่ังยืนโดยนํา
นโยบายรัฐบาต ๑๓ ข้อประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๑๑ ด้านและประเด็นปฏิรูปของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ๓๖ กิจกรรมมาใช้เป็นกรอบการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาลและกรอบการปฏิรูปใน
ระยะที่ ๓ ต่อไป 
   ๑.๒ พร้อมน้ีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เห็นชอบให้แต่ต้ังคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการทําหน้าที่ในการจัดทําร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ที่ต้องเช่ือมโยงกับกรอบการปฏิรูปทั้ง ๑๑ ด้านตามที่ได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเพ่ือจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติและกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี 

  ๒) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
  ๒.๑ วิสัยทัศน ์
   “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่นคั่ง 
ยั่งยืน” 
 ความม่ันคง 

- การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัย และการเปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอกประเทศในทุก
ระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือนและปัจเจกบุคคล 
 - ความม่ันคงในทุกมติ ทั้งมติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
 - ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน 
 - ระบบการเมืองที่ม่ันคง เป็นกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลัก      
ธรรมาธิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความ
เข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่น 
 - ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับการดํารงชีวิตมีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง 
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 - ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อม
ล้ําของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 - เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้จามภายในและภายนอกประเทศ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุนและการทําธุรกิจมีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
 - ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความย่ังยืน 

- การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองซึ่งเป็นการเจริญเติมโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

- การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาภรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

- มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและ
ย่ังยืน 

อนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ 
- เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างม่ันคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติดํารงอยู่อย่าง

มั่นคงเป็นจุดยืดเหน่ียวของสังคมมีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุก
พ้ืนที่และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูงประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก 

- ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีการเติมโตอย่างมีคุณภาพมี
เสถียรภาพแข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรมและฐานการผลิตบริการและลงทุนที่เช่ือมโยงในอาเซียนเพ่ือให้
ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙ และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดย 

 ภาคการเกษตร พัฒนามุ่งสูความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต bio-
bases ที่สําคัญและผลิตภาพการผลิตสูง 

 ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิมพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็น
ฐานรายได้ใหม่โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน เช่น 
ศูนย์การผลิตรถยนต์และช้ินส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และช้ินส่วนของเอเชียศูนย์กลางการ
ผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียนศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล เป็นต้น 

 ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิมและส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้
เป็นฐานรายได้ใหม่โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของอาเซียน เช่น ศูนย์กลางการ
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ให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียนเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและการบริการของอาเซียน ศูนย์บริการทาง
การเงินการศึกษานานาชาติและบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 

 วิสาหกิจและการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเข้มแข็งเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่สําคัญของประเทศ 

 คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันในการพัฒนาประเทศสามารถปรับตัว รองรับ
บริบทการพัฒนาในอนาคตมีความพร้อมทั้งด้านกายใจ สติปัญญามีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงมีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงามรู้คุณค่าความเป็นไทยและมีความ
รับผิดชอบเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคมรักชาติและสถาบันมหากษัตริย์ 

 สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลี่อมล้ําน้อย อัตราความยากจนตํ่ามีการกระจาย
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพบริการทางสังคมที่มีคุณธรรมและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
ทั่วถึงโดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวอยู่ดีมีสุขไม่คอรัปช่ัน 

 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสี
เขียวมีระดับการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ตํ่ามีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  การบริหารภาครัฐโปร่งใสมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและ
ประชาชนมีส่วนร่วมมีการกระจายอํานาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 

     ๒.๒ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
 ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
  “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
  นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคน
ไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร ์ กรอบแนวทางทีส่ําคญั 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 
 
 
 
 
 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(๓) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๕) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก
ระดับ 
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๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๖) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศและ
กองทัพ 
(๗) การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติรักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการป้องกันและรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเลรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและนํ้า 
(๘) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนว
ระนาบมากข้ึน 
(๑) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่นส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
และพัฒนาประเทศสู่ความเพ่ิมขึ้น 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐาน
การผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีศักยภาพในการแข่งขัน
และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรย่ังยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่ เข้มแข็ง
ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรม
การส่งออกที่มีศักยภาพสูงสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น และภาคบริการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
(๓) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ของผู้ประกอบการไทยพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อยสู่สากลยกระดับศักยภาพของสินคาหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองโดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศและพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
และบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งความม่ันคงและ
พลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและ
พัฒนา 
(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจส่งเสริมความร่วมมือกับ
ภูมิภาค และนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร 
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการภัยพิบัติส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้
ประสานประโยชน์ในการเช่ือมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์
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๓. ยทุธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสรา้งศกัยภาพคน 
 
 
 
 
๔. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเทา่
เทียมกนัทางสงัคม 
 
 
 
 
 
๕. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้าง
การเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
๖. ยทุธศาสตร์ดา้นการปรบั
สมดลุและพฒันาระบบการ
บรหิารจดัการภาครัฐ 

ของประเทศไทยกับกลุ่มอํานาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ิมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของไทยในองค์กรระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคสนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศโดยพัฒนาเร่ิมต้ังแต่ในครรภ์และต่อเน่ืองไปตลอดช่วงชีวิต 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง 
(๓) การสร้างเสริมให้คนมีสขุภาวะที่ดี 
(๔) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมทีเ่อ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคม
สูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มนํ้า เน้น
การปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
(๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
(๒) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๓) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสม 
(๔) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(๕) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัติราชการ 
(๖) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือขอตกลงระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรทีม่ีหน้าที่เสนอ
ความเห็นทางกฎหมายให้มีศกัยภาพ 



  ๑๒

ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

- คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอและให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปทั้งน้ีเพ่ือให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคลองกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการปฏิรูป
ประเทศให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ใน ๔ ประเด็นหลักดังน้ี 

๑) ต้องมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็น
แผนงาน/โครงการในช่วง ๕ ปีโดยระบุแผนปฏิบัติการและกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งให้มี
การประเมินผลของการดําเนินงานทุกรอบ ๑ ปีและ ๕ ปีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานของรัฐบาลต่อไป 

๒) ปรับปรุงเน้ือหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ ให้สอดคลองและสะท้อน
ถึงการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา 

๓) ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมโดยเฉพาะกลไกทางกฎหมายและกลไกประชารัฐที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนดําเนินการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งน้ีให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอกลไกดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาก่อนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

๔) ในขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ให้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานงานกับคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
อย่างใกล้ชิดและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมเพ่ือให้แนว
ทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ดังน้ันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงนําวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และนํายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้าน ที่
กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา ๕ ปี 
โดยกําหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดข้ึนในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นสําคัญ 

 

๑.๒ กรอบยทุธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๑) ความเปน็มา 
๑.๑ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นําผลท่ีได้จากการ

ประชุมระดมความเห็นการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ระดับภาคการประชุม
ระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) จากภาคีการพัฒนาการประชุมประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของ สศช. 
และการร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทยของสภาปฏิรูปแห่งชาติมาพิจารณาปรับปรุงและยก



  ๑๓

ร่างเป็นทิศทางการพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอ กก.สศช. พิจารณาต่อไป 

๑.๒ ที่ประชุม กก.สศช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบ
ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ทั้ง ๑๐ ยุทธศาสตร์และ (ร่าง) องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์เฉพาะด้านของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ทั้ง ๙ คณะตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอพรอมทั้งมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินํา
ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ดังกล่าวเสนอ
คณะรัฐมนตรี ต่อไป 

๑.๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอและให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปทั้งน้ีเพ่ือให้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาปรับปรุงรูปแบบและ
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ให้มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง ๕ ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการและ
กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งให้มีการประเมินผลของการดําเนินงานทุกรอบ ๑ ปี และ ๕ ปี 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของรัฐบาลต่อไป 

๒) รูปแบบเค้าโครงเบื้องต้นและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

รูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ ประกอบด้วย ๔ ส่วนดังนี้ 

 
ส่วนที ่ ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑ กรอบหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ 

- หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที ่๑๒ 
- สาระสําคญัของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
- ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

ส่วนที่ ๒ การประเมินสถานะของประเทศ - สถานะของประเทศด้านต่างๆ (ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหาร
จัดการ) 
- บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนาประเทศ
ทั้งภายในและภายนอก 
- การวิเคราะห์สถานะของประเทศ (จุดแข็ง จุดอ่อน 
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โอกาส ความท้าทาย) 
ส่วนที่ ๓ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม - วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 

- สรุปย่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ - เป้าหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จรายยุทธศาสตร์ที่
ตอบสนองเป้าหมายของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
และที่สามารถแปลงไปสู่แนวทางดําเนินการที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรมได้ 
- กําหนดแนวทางดําเนินการที่มีความสําคญัสูงที่ต้อง
ผลักดันสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด 

 
๓) กรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที ่๑๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะการพัฒนาและ
ดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงข้ึนในสังคมสูงวัยทั้งการสรางงานท่ีเหมาะสมการฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 

๒. ยทุธศาสตร์การสร้างความเปน็ธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสงัคม 
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคมการสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย
สามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

๓. ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อย่างย่ังยืน 
ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมบริการการลงทุนการพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

๔. ยทุธศาสตร์ดา้นการเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรมบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพ 

๕. ยทุธศาสตร์ดา้นความม่ันคง 
ให้ความสําคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็น
ธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศปราศจากคอร์รัปช่ันมีการกระจายอํานาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน 

๗. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสตกิส ์
มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเช่ือมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมและการ
บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่เมืองการเช่ือมโยงการ
เดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

๘. ยทุธศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
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ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมต่อเน่ืองจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 

๙. ยทุธศาสตร์การพฒันาภาคเมืองและพืน้ที่เศรษฐกิจ 
พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญให้สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพโอกาสและขอ
จํากัดของพ้ืนที่รวมท้ังความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือรองรับการเขาสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๑๐. ยุทธศาสตรด์า้นการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบา้นและภูมิภาค 
ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นการดูแลการ
ดําเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวของในฐานะประเทศสมาชิก
ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 
 

๑.๓ ประเทศไทย ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
๑) ความเปน็มา 
ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ ๒๑ หลายประเทศได้ดําเนินการปฏิรูป

ขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ เพ่ือรับมือกับชุดของโอกาส ความเส่ียง และภัยคุกคามชุดใหม่ทําการรื้อปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการดํารงชีวิต การทํางาน 
และการเรียนรู้โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศในโลกที่หน่ึง ฉะน้ัน 
เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ก็คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกที่หน่ึงภายในปี พ.ศ. 
๒๕๗๕ การเป็นประเทศในโลกท่ีหน่ึงในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ ๖ ประการด้วยกัน คือ 

๑. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 
๒. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ ์
๓. มีสังคมที่มคีุณภาพ 
๔. มีสภาพแวดลอมที่น่าอยู่ 
๕. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
๖. การมีบทบาทสําคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก 

กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศไทย ๑.๐” ที่
เน้นการขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย ๒.๐” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ 
“โมเดลประเทศไทย ๓.๐” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามลําดับ ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษที่ ๒๑ จะต้องเปลี่ยน
ผ่านจากโมเดลประเทศไทย ๓.๐ เป็น “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” เพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศ
ในโลกที่หน่ึงปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วย“นวัตกรรม” โมเดลประเทศไทย ๔.๐ 
ประกอบด้วย “กลไกการขับเคล่ือน” ชุดใหม่ (New Growth Engine) ๓ กลไกสําคัญ คือ 

๑. กลไกขับเคลื่อนผ่านการสรางและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) 
๒. กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) 

และ 
๓. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (Green Growth Engine) 



  ๑๖

 
 

ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” จําเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิม 
ที่มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพ่ือเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม “เพ่ิมมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ซึ่งประกอบด้วย ๕ กลุ่มหลักๆ 
คือ 

๑. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ 
๒. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
๓. กลุ่มอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมและการออกแบบ 
๔. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ 
๕. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ทั้ง ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ีต้ังอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความได้เปรียบเชิง
“วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรูสมัยใหม่ เทคโนโลยี       
มิเพียงเท่าน้ัน ทั้ง ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่น้ี จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ที่กําลัง
ค่อยๆ เปลี่ยนผ่านจากยุคของสังคมท่ีเน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมท่ีเน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” 
มากขึ้นในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญโดยขาดการพัฒนาในมิติอ่ืนให้มี
ความสอดคล้องกันโมเดลประเทศไทย ๔.๐ จึงเน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” ใน ๔ มิติ กล่าวคือ มีความสมดุลใน
ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดลอม การมีสังคมท่ีอยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดย
การพัฒนาที่สมดุลต้ังอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีอยู่ว่า “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรูจักปัน” ในระดับจุลภาคการ 
“รู้จักเติม รูจักพอ รูจักปัน” จะทําให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เกิด
สังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม และการสรางความเป็นปึกแผ่นของคนใน
สังคมตามมา ในระดับมหาภาค “การรู้จักเติม รู้จักพอ รูจักปัน” จะทําให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงพลวัตโลก เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผนึกกําลังของ
ทุกภาคส่วน การรู้จักเติม รู้จักพอ รูจักปัน จึงเป็น “ระบบคุณค่าใหม่” ที่จะสามารถนําพาประเทศไทยไปสู่
ความมั่งค่ัง ความมั่นคง และความย่ังยืนในโลกที่หน่ึงได้ในที่สุด 

 

๑.๔ ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ



  ๑๗

ยุทธศาสตรห์ลักที ่คสช. ยึดถือเปน็แนวทางในปัจจุบนั มีทั้งหมด ๙ ด้าน มีดังต่อไปน้ี 
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ารเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๗. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์

กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
๘. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืน

ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
๙. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปช่ันอย่างยั่งยืน 

ค่านยิมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์ เสยีสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔. ใฝห่าความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรูจักการเคารพผู้ใหญ ่
๙. มีสติรู้ตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู_หัว 
๑๐. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี 

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่างๆ หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๑.๕ นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยคําแถลงนโยบายมีทั้งสิ้น ๑๑ ด้านสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
๑) การปกปอ้งและเชดิชสูถาบันพระมหากษตัริย ์

โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ราย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่
คํานึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียะกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 



  ๑๘

๒) การรกัษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการเตรียมพรอมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคง

อาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ประกอบด้วย 
- การบริหารจัดการชายแดน 
- การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน 

แก้ไขขอพิพาทต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
๒.๒ เร่งแกไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนํายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และ

พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจาก
รัฐ และสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งจะเพ่ิมระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ บนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

๓) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผูที่เขาสู่ตลาดแรงงาน 

โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 
๓.๒ ป้องกันและแกไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมต่อ

แรงงาน ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมาย
ขอบังคับที่จําเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้
มีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืนมากย่ิงขึ้น รวมท้ังการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 

๓.๔ เตรียมความพร้อมเขาสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสมเพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน 
และโรงพยาบาลที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมท้ังพัฒนาระบบการเงิน
การคลังสําหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

๓.๕ เตรียมความพร้อมเขาสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย 
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๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว 

๓.๗ แกปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ํา และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช้
เกษตรกรใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แกไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน 

๔) การศกึษาและเรียนรู ้การทะนบุาํรงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
เพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร ด้าน
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคลองกับ
ความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 

๔.๔ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

๔.๕ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองค์กรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างย่ังยืน 

๕) การยกระดบัคณุภาพบรกิารด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี

คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการขอมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

๕.๒ พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไก
จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

๕.๓ ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแกปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่นและปัญหาดานการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 

๖) การเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการทันที ระยะต่อไปท่ีต้องแก้ไข
ปัญหาพ้ืนฐานที่คางคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นกําหนด
ภายในสิ้นปีน้ี 
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๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดทําไว้ 
โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ให้ความสําคัญใน
การบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการดําเนินงานร่วมนําแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย 
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้ีสาธารณะของประเทศเกินความจําเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนโดยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนย่ืนขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทน
ดี 

๖.๔ ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลดทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นตน 

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจาก
การประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะทําได้ 

๖.๗ ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคลองกันเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

๖.๘ แกปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดนํ้าท่วมรุนแรงดังเช่นปี พ.ศ.๒๕๕๔ ส่วนภาวะภัยแลงนั้นรัฐบาลจะเร่ง
ดําเนินการสรางแหล่งนํ้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทําได้ในเวลาประมาณ ๑ ปี 

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคลองกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างนํ้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการดําเนินการให้มีการสํารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการให้มีการสรางโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดลอม พรอมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาพลังงาน 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้
ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางดานการคาและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีร้ายได้น้อยให้น้อยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มี
รายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมมากข้ึน 

๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจํานวนสูงมากกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ล้าน
บาท และเป็นภาระงบประมาณใน ๕ ปีข้างหน้า อันจะทําให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลงโดยประมวลหน้ีเหล่าน้ีให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหน้ีทั้งหมด และยืดระยะเวลาชําระ
คืนให้นานที่สุด เพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเร่ิมโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้า

เช่ือม กทม. กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือต้ังฐานใหรัฐบาลต่อไปทําได้
ทันที 
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- ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ด้านการคมนาคมทางน้ํา โดยพัฒนาการขนส่งสินคาทางลํานํ้าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิ
สติกส์ของประเทศ เร่ิมจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดัน
ให้ท่าเรือในลํานํ้าเจาพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเช่ือมโยงกับ
ท่าเรือแหลมฉบังรวมทั้งการขุดลอกร่องนํ้าลึก 

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานใน
ระดับนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดต้ังหน่วยงานกํากับดูแลระบบราง เพ่ือ
ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน 
การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของ
ประเทศ 

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ กําหนดเป้าหมายและ 
มาตรการท่ีจะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจําเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่งให้สอดคลองกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ 

๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 

๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหเข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทลัให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปไดทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหมไ่ดh 

๗) การส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
- เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคล่ือนตาม

แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเช่ือมโยงในอาเซียน 

- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด้านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน 
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความสําคัญกับด้านชายแดนที่สําคัญ ๖ ด้าน 
ไดแก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ่ 

๘) การพฒันาและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การวิจัย และพฒันา และ
นวัตกรรม 

๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ตํ่ากว่า ๑% 
ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐:๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 

๘.๒ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์
ไฟฟ้า การจัดการนํ้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ



  ๒๒

เหมาะสม ในกรณีที่จําเป็นจะตองซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเง่ือนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

๙) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

๙.๑ ในระยะเฉพาะหนา เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไมและสัตว์ป่า โดยให้
ความสําคัญในการแกไข้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พรอมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน 
เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 

๙.๒ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การกําหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 

๙.๓ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้
มีแผนบริหารนํ้าของประเทศ เพ่ือให้การจัดทําแผนงานไม่เกิดความซ้ําซ้อนมีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

๙.๔ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมน้ัน
จะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และ
พัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเช้ือ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๐.๑ จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาค
ธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดําเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถ
ดําเนินการได้ 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะ
วางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการทํา ธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ 

๑๐.๓ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ัง และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 

๑๐.๔ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเร่ืองน้ีเป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเร่ืองที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 

๑๑. การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่

ล้าสมัยไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการท่ีจะจัดต้ังขึ้น
เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดําเนินการ 



  ๒๓

๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิด
กว้างข้ึนและให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การ
ดําเนินคดีปกครองการยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 

๑๑.๓ ในระยะต่อไปจะจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการดําเนินคดีทุกขั้นตอน

ให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและนําไปใช้ในการ
ปรับปรุง ประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมไดh 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยา ผู้บริสุทธ์ิหรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็น
ธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการ
ไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว 

๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราบ
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเก่ียวกับการคามนุษย์ แรงงานทาส 
การก้อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 

 

๑.๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) (เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน) 

๑. วิสัยทศัน ์
“ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ 

ทรพัยากรธรรมชาต”ิ 
๒. พนัธกิจ 

๑. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เช่ือมโยงสู่สากล ให้มีการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

๒. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพ่ิมมูลค้า 
๓. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งลานนาตะวันออก ดํารงไว้ซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
๔. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ

สมบูรณ์ ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี 
๓. ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และ โลจิสติกส์เช่ือมอนุภูมิภาค 
ลุ่มนํ้าโขงและเตรียมความพรอมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพฒันา 
๑. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา และจัด 

กิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนภายในประเทศและเพ่ือนบ้าน 
๒. ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs 
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๓. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดยจัดต้ังศูนย์
บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันดานโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิจัย 
พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับ และจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 

แนวทางการพฒันา 
๑. เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นความเป็น

เอกลักษณ์ เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุง
คุณภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

๓. สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรูด้านเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการ แข่งขันทาง
การตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมท้ังสร้างช่องทางการจัดจําหน่ายเฉพาะกลุ่ม (Niche Product) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 

แนวทางการพฒันา 
๑. ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัวและชุมชนในการ

ป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพร้อมในการปรับตัวสู่
สังคม ผู้อาวุโส ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

๒. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดยปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งวิจัยและพัฒนาเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่อเน่ืองจังหวัดใน
กลุ่ม และส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม GMS 

๓. พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนาการ 
ประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

แนวทางการพฒันา 
๑. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถ่ิน โดยการจัดทําฐานข้อมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพระดับทองถ่ิน เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 
๒. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแกปัญหาการบุกรุกทําลาย 

ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นนํ้าและป่าชุมชน การจัดทํา Food Bank การ
จัดทําฝายต้นนํ้าแบบผสมผสานและฝายก่ึงถาวรการป้องกันไฟป่ารวมทั้งการส่งเสริมอาชีพในชุมชนในพ้ืนที่ป่า
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างย่ิง 

๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี GIS ใน
การจัดทําฐานขอมูลและนําไปใช้ 
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๔. สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการปลูก
จิตสํานึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจและบูรณาการ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง 

 

๑.๗ แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (รอบทบทวน พ.ศ.๒๕๖๐) 
วิสัยทัศน์จังหวัดแพร ่
“เมืองแพร่น่าอยู่ ประตูสูล่้านนา เศรษฐกจิก้าวหน้า ประชาเป็นสุข” 
นิยามวิสัยทศัน ์
จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ท่ามกลางขุนเขามีความสงบร่มเย็น และได้รับการจัดอันดับจากกรม

สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อันดับที่ ๕ ของประเทศไทย ที่ต้ังของ
จังหวัดแพรjนับเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ ที่สําคัญแห่งหน่ึงของภาคเหนือที่ติดต่อ ไปยัง
จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย ลําปาง ลําพูน เชียงใหม่ จึงเรียกได้ว่าจังหวัดแพร่เป็น ประตูสู่ลานนา ปัจจุบัน
จังหวัดแพร่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรอยู่ที่อันดับ ๑๕ ของ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ จึงกําหนด ให้มีการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้จังหวัดแพร่มีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ต่อไป 

พนัธกิจ 
๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับสินคาที่สําคัญ 

ของจังหวัด 
๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญต่อการพัฒนาจังหวัดในทุกด้านอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและจัดให้มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆ 

ที่น่าสนใจเพ่ือดึงดูดและสร้างรายได้จากการท้องเที่ยวควบคู้ไปกับการส่งเสริมและการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาทองถิ่น 

๔. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชนให้ดีขึ้น 
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการป้องกันและแกไขปัญหาพิบัติภัยอย่าง

ย่ังยืน 
๖. สร้างความปรองดองสมานฉันท ์เพ่ิมศักยภาพด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

ของประชาชน ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด/กลยทุธ ์
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่๑  
ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างมูลค่า
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของจังหวัดให้มีความปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน 

สร้างรายได้ แกไขปัญหาความ
ยากจนโดยเพิ่มศักยภาพการผลิต
ทางเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม พร้อมทั้งพัฒนาองค์
ค ว าม รู้ ต ามแนวป รั ชญาขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวม
สาขาเกษตรกรรมมีอัตราเพ่ิมขึ้น 
๒. ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือน
ยากจนที่มีรายได้ ตํ่ากว่าเกณฑ์ 
จปฐ. 
๓. ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์
การจัดระดับหมู่ บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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๔. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
กลยทุธ ์
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ ความเข้าใจและดํารงชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สิ นค้ า เ กษตร ใ ห้ มี คุณภาพ ไ ด้
มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีเอกลักษณ์ได้มาตรฐาน 
๔. สร้างความได้เปรียบทางด้าน
การแข่ งขันสินค้ า เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนตลอดจนเ พ่ิม
ประสิทธิภาพสถาบันเกษตรกร/
ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้เสีย 
เพ่ือรองรับ AEC 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
นําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การตลาดสินค้าเกษตรสําคัญและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่๒ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
สาธารณูปโภคและศูนย์กลางโลจิ
สติกส์ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยการพัฒนาแหล่งนํ้า โครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของปริมาตรการกักเก็บ
นํ้าของแหล่งนํ้าเพ่ิมข้ึน 
๒. ระดับความสําเร็จของโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริได้รับ
ก า ร พั ฒน า แ ล ะ ต่ อ ย อ ด ก า ร
ดําเนินงาน 
๓. ร้อยละของพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร
ที่ไดรับประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการ
พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น
สาธารณูปโภค 
๔. ร้อยละของประชาชนที่ไดรับ
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การแก้ไขปัญหาความเดือดรอน
เพ่ิมขึ้น 
๕. ระดับความสําเร็จการพัฒนา
ระบบ Logistics ในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
กลยทุธ ์
๑. พัฒนา ปรับปรุง และจัดให้มี
โครงสร้างพ้ืนฐานในการขนส่งทาง
บก ทางน้ํา และทางอากาศ 
๒. ขับเคล่ือนและขยายผล
โ ค ร ง ก า ร อั น เ น่ื อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ 
๓. ก่อสร้างอ่างกักเก็บนํ้าขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กใน
แม่ นํ้าสายหลักและลุ่มนํ้าสาขา
พร้อมทั้ งการบริหารจัดการนํ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. พัฒนาระบบ Logistics ทั้ง
ระบบราง ถนน และทางอากาศ
เพ่ือรองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามความร่วมมือ GMS และ AEC 
๕. พัฒนาและขยายเขตโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบเครือข่ายการ
สื่อสารทางระบบสารสนเทศ 
๖. จัดต้ังศูนย์บริหารจัดการด้าน 
Logistics และศูนย์ รวบรวมการ
ขนส่งและกระจายสินค้า (Inland 
Container Depot) ตลอดจน
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ครบวงจร 
(One Stop Service) 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่๓ 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยว 

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจ
การท่องเท่ียวด้านวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพของ
กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก โดย
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
บุคลากรให้ไ ด้มาตรฐานระดับ
นานาชาติและประชาสัมพัน ธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของจํานวนนักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด เพ่ิม
มากข้ึน 
๒. ร้อยละของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
๓. ร้อยละการพัฒนาบุคลากรและ
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
กลยทุธ ์
๑. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมการ
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ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติโดยใช้ทุนเดิมที่มีอยู่บน
พ้ืนฐานและเอกลักษณ์ของความ
เป็นเมืองแพร่ 
๒. แสวงหาการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่เพ่ือสร้างความแตกต่าง เพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
๓. สร้างกระบวนการความร่วมมือ
ดานการท่องเที่ยวกับจังหวัดต่างๆ 
และประเทศเพ่ือนบานในกลุ่ม
อาเซียนเพ่ือเช่ือมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกด้านที่พัก ร้านอาหาร 
ร้านขายของที่ระลึก ตลอดจนการ
เส้นทางท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
สะอาดและมีความปลอดภัยต่อ
นักท่องเที่ยว 
๕. พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของกับ
การท่องเ ท่ียว  ตลอดจนสร้าง
จิตสํานึกให้กับประชาชนในการ
ต อ น รั บ แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่
นักท่องเที่ยว 
๖. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเพ่ิม
ช่ อ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด ด้ า น ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่๔ 
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ 
และยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม 

ประชาชนมีความรู้ มีสุขภาวะที่ดี 
สถาบันทางสังคมเข้มแข็งและมี
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง สังคมอยู่เย็น เป็นสุข 
อันเกิดจากการเข้าถึงและได้รับ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของประชากรเป้าหมาย
ที่ ไ ด้รับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
๒. ร้อยละของเด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ
ชีวิต และคุณธรรม จริยธรรม 
๓. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของครอบครัว
และชุมชนเข้มแข็ง 
๔. ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน มีศักยภาพได้
ตามมาตรฐานการฝึก 
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๕. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของค่าเฉลี่ย 
O-net ม.๓ 
๖. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของของสถาน
บริการที่ได้การรับรองคุณภาพ HA 
PCA 
กลยทุธ ์
๑. พัฒนา และยกระดับการศึกษา
ทุกระดับในจังหวัดแพร่ 
๒. เพ่ิมรายได้จากการประกอบ
อาชีพหลักและจัดหาอาชีพเสริม 
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดํารงชีพ 
๓. เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี และ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
มาตรฐานตอบสนองต่อปัญหา
สุขภาพประชาชนในจังหวัด 
๔. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
สร้างหลักประกันและการคุ้มครอง
ทางสังคมให้ประชาชนทุกกลุ่ม
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
๕. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและ
เยาวชนโดยค่านิยมหลัก และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถาบันทาง
สังคม รองรับการเป็นประชาคม
อาเซียนและสังคมผู้สูงอายุ 
๖. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้
รอง รับ ต่อความ ต้องการของ
ตลาดแรงงานในทุกระดับ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่๕ 
อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะฟื้ น ฟู ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ 
ป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติภัยอย่าง
ย่ังยืน 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและการป้องกันแก้ไข
ปัญหาพิบัติภัยอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 
๑. พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกไดรับการฟ้ืนฟู
เพ่ิมขึ้น 
๒. ระดับความสําเร็จในการ
จัดระบบกําจัดขยะที่ถูกวิธี 
๓. ระดับความสําเร็จในการรักษา
คุณภาพอากาศโดยเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
๔. ระดับความสําเร็จในการรักษา
คุณภาพแหล่งนํ้าผิวดินและใต้ดิน
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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๕. ร้อยละของการลดการพังทลาย
ของหนาดิน 
๖. ร้อยละของการลดการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตของประชาชนจาก
พิบัติภัย 
กลยทุธ ์
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ปลูกป่า โดยเฉพาะป่าเศรษฐกิจ
ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและมี
ส่วนร่วมในการป้องกันบํารุงรักษา
ให้เกิดความย่ังยืน 
๒. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มร้ายได้
จ ากการ ใ ช้ประ โยช น์จ าก ป่ า
เศรษฐกิจ 
๓. จัดวางระบบจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและการจํากัดขยะที่ถูก
สุขลักษณะและได้มาตรฐาน 
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่าตลอดจนภัยพิบัติ
อ่ืนๆ โดยให้ทุกภาคส่วนเขามามี
ส่วนร่วมและจัดสร้างเครือข่าย
อย่างเป็นระบบ 
๕. การส่งเสริมการประหยัด
พลั ง ง านและการ ใ ช้พลั ง ง าน
ทางเลือกให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุดเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
และลดต้นทุนการผลิตสินค้า 
๖. การนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และนวัตกรรมใหม่ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดล้อม 
๗. แก้ไขปัญหาที่ดินทํากินให้กับ
ราษฎรได้มีที่ทํากินเป็นของตนเอง 
๘. จัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการแหล่งนํ้าเพ่ือการ
ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย
ดินโคลนถล่ม นํ้าป่าไหลหลาก 
รวมท้ังป้องกันการพังทลายของ 
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หน้าดิน การกัดเซาะตลิ่ง และ
ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ 
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนใหองค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่นและองค์กร
ภาคประชาสังคม 
เขามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไข
ปัญหาพิบัติภัยอย่างยั่งยืน 
๑๐. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ลาดตระเวนเฝ่าระวังป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบทําลาย
ทรัพยากรป่าไม 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่๖ 
รักษาความม่ันคงและความสงบ
เรียบร้อยให้ประชาชนมีความสุข 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน สังคมมีความสงบ
เรียบรอยเกิดความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่บ้าน เสริมสร้างความ 
จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์เกิดความยุติธรรม
และความเสมอภาคในสังคม 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของสถิติของการเกิดคดี 
อาชญากรรมต่างๆ ภายในจังหวัด
มีอัตราการเพ่ิมขึ้นไม่เกินเป้าหมาย
ที่กําหนด 
๒. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน
เป้าหมายมีความเข้มแข็งเอาชนะ
ยาเสพติดอย่างย่ังยืน 
๓. จํานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีหรือกิจกรรมแสดง
ความจงรักภักดี 
๔. ร้อยละของเร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ข้อพิพาทท่ีได้รับการแก้ไข 
กลยทุธ ์
๑. สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ให้กับทุกฝ่ายในจังหวัด 
๒. สร้างจิตสํานึกความจงรักภักดี
ต่อสถาบันและเสริมสร้างความ
สามัคคีของประชาชน 
๓. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ป้องกัน ปราบปราม บําบัดรักษา 
และแกไขปัญหายาเสพติดใน
จังหวัด 
๔. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบ
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เรียบร้อยภายในพ้ืนที่ 
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการ
ควบคุมปัญหาอาชญากรรมภายใน
จังหวัด 
๖. เสริมสร้างจิตสํานึกของ
ประชาชน และผู้ประกอบการใน
การป ฏิ บั ติตามกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดี 
๗. ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๘. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ท าง ด้านกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกใน
ระดับพ้ืนที่ 
๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอย่างย่ังยืน 

๑.๘ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด จังหวัด
แพร่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๑. วิสัยทศัน ์
“ท้องถ่ินน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินเป็นเลิศ” 
๒. ยทุธศาสตร์การพฒันา 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทํา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ/จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 
๑.๑ การสรางความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 

๑) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟ้ืนฟูประชาธิปไตยโดยการเสริมสร้างความเขาใจ
ร่วมกันของประชาชนในชาติและยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) สนับสนุนให้มีการปรองดองสมานฉันท์และการ
ฟ้ืนฟูประชาธิปไตยของคนในชาติ 

๑.๒ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ในด้าน 
- เกษตรคุณภาพสูง 
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านไม้สัก 
- ไมเศรษฐกิจ 
- การท่องเที่ยว 

๑) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ 
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ 
๓) พัฒนาอาชีพเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริม
มาตรฐานฝี มื อ แ ร ง ง าน ให้ เ ป็ นที่ ย อม รับของ
ตลาดแรงงาน 
๔) จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถ่ินและจัดหา
ช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
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๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
๖) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 
๗) การส่งเสริมสนับสนุนการสรางเครือข่ายในแต่ละ
ด้าน 

๑.๓ จําเป็นเร่งด่วนในดานแหล่งนํ้า ถนน สะพาน ๑) จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการนํ้า 
๒) พัฒนาและจัดให้มีแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 
๓) พัฒนาระบบน้ําประปาและระบบนํ้าบาดาลให้มี
คุณภาพและเพียงพอ 
๔) ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
และได้มาตรฐานในการขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า 
๕) ดําเนินการจัดทําผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย 

๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาพิบัติภัย ๑) ศึกษา สํารวจขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยและรณรงค์เพ่ือ
ลดและป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
๒) พัฒนาระบบป้องกันและแกไขปัญหาน้ําท่วม นํ้า
แล้ง หมอกควัน รวมท้ังภัยพิบัติต่างๆ 
๓) จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ตํารวจ
บ้าน/ชรบ. 

๑.๕ การป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ๑) สร้างจิตสํานึก รณรงค์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนใน
การป้องกัน ปราบปราม บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
และพัฒนาอาชีพ 

๑.๖ เศรษฐกิจพอเพียง ๑) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้าง
จิตสํานึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒. ยุทธศาสตร์ที่เลือกทํา เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อย่างย่ังยืน 

๑) จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน 
สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
๒) จัดหาอาชีพเพ่ือสร้างรายไดหรือเสริมรายได้ให้แก่
เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและ  
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ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๔) จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
๕) ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมลูฐาน 
๖) ส่งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
๗) ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในพ้ืนที่ขาดแคลน 
๘) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๙) จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน 

๒.๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
๒) สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคาร
สถานที่สําหรับการศึกษา 

๒.๓ การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตาม
คําสั่งสอนของศาสนา 
๒) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมคําสั่งสอนและนําไปเผยแพร่
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๓) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 
๔) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๕) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบํารุงรักษาศาสน
สถานและโบราณสถาน 

๒.๔ พัฒนาด้านการกีฬา ๑) ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพ่ือมวลชนและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาสมัครเล่นและกีฬา
อาชีพ 
๒) จัดสร้างและบํารุงรักษาอาคารสถานที ่สนามกีฬา 
วัสดุอุปกรณ์สําหรับการออกกําลังกายและการกีฬา 

๒.๕. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมี
คุณธรรม 

๑) พัฒนาบุคลากรของท้องถ่ินให้มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม 
๒) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๒.๖ การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัยเพ่ือการบริการ

๑) พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มี
ความสะอาดสวยงาม 
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ประชาชน ๒) จัดหาและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์
ให้เพียงพอและทันสมัย 
๓) จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (MIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา (GIS) 

๒.๗ พัฒนากระบวนการเรียนรูด้านการจัดทําแผน
ชุมชน 

๑) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการ
จัดทําแผนชุมชน แก่ผู้นําทุกภาคส่วนและประชาชน
ทั่วไป 
๒) สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเขาสู่
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น 
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน 

 

๑.๙ นโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายแถลงต่อสภาเทศบาลตําบล
แม่หล่าย 
เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายที่เคารพทุกท่าน 
  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้กําหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น เทศบาลตําบลแม่หล่าย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาน้ัน กระผมได้รับการเลือกต้ัง
จากประชาชนตําบลแม่หล่ายให้เข้ามาดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย เพ่ือให้การบริหารงาน
เทศบาลตําบลแม่หล่ายเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  ได้กําหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยกระผมได้ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศรวมท้ัง
ครอบคลุม ตามกรอบภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  กระผมในฐานะผู้บริหารท้องถ่ิน มีความต้ังมั่นไว้เสมอว่าจะนําพาและสรรสร้างเส้นทางการ
เติบโตของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ด้วยการให้ทุกองคาพยพของท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลซึ่งกัน
และกัน ภารกิจที่ทําก็ต้องเจริญเติบโตแบบบูรณาการและพัฒนาอย่างหลากหลาย มีการดูแลสร้างสรรค์สังคม
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนให้ครอบคลุมทุกๆ ด้านอย่างเท่าเทียมกัน          
โดยนําเอากรอบแนวคิดเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน คือการทําเมืองให้เป็นบ้านที่ครบครันไปด้วยความน่าอยู่ที่
มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นได้นําหลักการพัฒนาที่ย่ังยืนสู่การปฏิบัติจริง ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และภาคีทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องโดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นรากฐานการดําเนินโครงการ
ต่างๆ เพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย เมืองน่าอยู่และความอยู่ดีมีสุขของคนแม่หล่าย 
  กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพ่ือให้ทราบถึงกรอบแนวคิดและ
นโยบายในการบริหารงานเทศบาลตําบลแม่หล่ายอันแสดงถึงเจตนารมณ์ในการบริหารราชการที่มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงย่ังยืนสืบไป ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวตําบลแม่หล่ายเป็นที่ต้ังซึ่ง
ประกอบด้วยนโยบายต่างๆ รวม ๖ ด้านดังรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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๑. ครอบครัวเป็นสุขปลอดภัย 
พัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนควบคู่ไปกับการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมให้มีสุขลักษณะมีความสะดวกสบายเป็น
ระเบียบสวยงาม เมืองมีระเบียบ คนมีวินัย และมารยาททางสังคมที่ดี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน รวมท้ังการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง 
  ๑.๒ ชุมชนปลอดภัยโดยการส่งเสริมบทบาท อปพร. และอาสาสมัครต่างๆ ให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาช่วยเหลือบรรเทาอุบัติภัยต่างๆ และการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน / ชุมชน พัฒนาศูนย์กู้ชีพให้
มีมาตรฐาน 
  ๑.๓ พัฒนาแหล่งนํ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเกษตร 

๑.๔ องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา   
           - บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพและขวัญกําลังใจในการทํางาน การเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาขีด
ความสามารถ   
      - มีการพัฒนาระบบและวิธีการทํางานโดยเน้นการบูรณาการท้ังข้อมูล คนและงาน รวมท้ังการทํางาน
เป็นทีม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และทักษะร่วมกันเพ่ือให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการ
แข่งขัน   
           - สนับสนุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนําไปสู่ตําบลต้นแบบและตําบลสุขภาวะ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน 
  ๑.๕ ป้องกันและช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยสนับสนุน
การศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
  ๑.๖ ครอบครัวมั่นคง สังคมมีคุณภาพ และมีความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 

๒. คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ความผูกพันเอ้ืออาทรช่วยเหลือกันด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  ๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคน การคุ้มครองทางสังคมและการสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ มีสวัสดิการและการ
คุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน 
  ๒.๒ พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
  ๒.๓ พัฒนาศูนย์กีฬาตําบลเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ฝึกทักษะและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ มีจิตใจเป็นนักกีฬา สามารถเปล่ียนพฤติกรรมเสี่ยงให้เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นกําลังสําคัญของชาติและท้องถิ่นต่อไป 
  ๒.๔ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุที่สร้างโอกาสการพบปะสังสรรค์ฟ้ืนฟูสุขภาพและร่วมกิจกรรม
ตามความสนใจ ทําให้คนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ 
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  ๒.๕ ส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสืบทอดและเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี 
เมืองมีชีวิตชีวา ไม่เงียบเหงาโดยมีกิจกรรมท่ีช่วยสร้างความรื่นรมย์และมีพ้ืนที่สําหรับพลเมืองได้พบปะพูดคุย
แสดงความคิดเห็นได้โดยเสรีภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

๓. มุ่งเน้นสร้างความยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุมีผล ยึดมั่นในหลักปรัชญาทางการเมือง เพ่ือให้เกิดสังคม
ที่พึงประสงค์ 
  ๓.๑ เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
  ๓.๒ ส่งเสริมยกย่องให้ทุกคนทําความดี 
  ๓.๓ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วมและบทบาทของประชาชนให้มากที่สุด 
ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทําให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเมือง ด้วยการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมือง 
  ๓.๔ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลโดยเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของภาค
ประชาชน เพ่ือมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีวิธีการจัดการที่ดีตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย เช่น การไกล่เกลี่ย ประนีประนอม การทําประชาพิจารณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาโดยรวมซึ่งต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการมองโลกของความเป็นจริง 
  ๓.๕ ส่งเสริมแนวคิด “ประชาสังคม” ที่ให้ประชาชนมีจิตสํานึกร่วมกันซึ่งแสดงถึงความ
ร่วมมือกันโดยผ่านองค์กรที่หลากหลาย เพ่ือร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง 
 ๔. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ตามความต้องการของชุมชนทั้ง
อาชีพหลัก อาชีพรองและอาชีพเสริม 

๔.๑  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายได้  สามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔.๒ ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

ศกัยภาพให้ดีย่ิงขึ้น 
  ๔.๓ ขยายเครือข่ายการตลาดให้กว้างขวางมากย่ิงข้ึน 
  ๔.๔ พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรรมปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ และโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างรากฐานของสังคมให้เข้มแข็ง 
  ๔.๕ ส่งเสริมแนวคิด ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ สนับสนุนทุน (โอกาส) และเสริมสร้างทฤษฎีใหม่ 
โดยการใช้เทคนิคในการให้การศึกษาแก่ชุมชนที่หลากหลายตามความเหมาะสม 

๕. การบริหารจัดการด้านสุขภาพ 
 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้และมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
  ๕.๑  พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะให้กับ อสม. กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
ผู้นําองค์กรชุมชน ประชาคม ประชาชนท่ัวไป เด็กและเยาวชนรวมตลอดถึงผู้ด้อยโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม สามารถสื่อสารทางด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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  ๕.๒ เสริมสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านสาธารณสุขและการป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด การรณรงค์ลดความเสี่ยงจากผู้ป่วยเรื้อรังโดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเสมอ 
  ๕.๓  ประสานและบูรณาการทํางานที่สอดคล้องเกื้อกูลผสมกลมกลืนกันทุกภาคส่วน เพ่ือทําให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๕.๔ สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  ๕.๕ ส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนรักสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

๖. การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือให้เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์รักษาสมดุล ดังน้ี 
  ๖.๑ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๒ ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  ๖.๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชนอันนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน 
  ๖.๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือลดมลภาวะทางอากาศและฟ้ืนฟูความสะอาด
ของแม่นํ้าลําคลอง การจัดการมลพิษไม่ให้เกินมาตรฐาน 
  กระผมและคณะผู้บริหารจะดําเนินการตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ด้วยความโปร่งใส เปิดเผย 
และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมีความเช่ือมั่นว่าจะได้รับความ
ร่วมมือสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะ จากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายทุกท่าน ร่วมกันดําเนินการให้บรรลุผล
สําเร็จตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวเทศบาลตําบลแม่หล่ายอย่าง
เท่าเทียมกัน มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจ
ร่วมกันเป็นอย่างดี ขอบคุณครับ 

 

๑.๑๐ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

การวิเคราะห์เทศบาลตําบลแม่หล่าย (SWOT) 
๑. ด้านคน/ครอบครัว 
ข้อดี 

๑. บุคคลในชุมชนเป็นบุคคลที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่บุคคลทั่วไปได้ 

๒. มีบุคคลในหมู่บ้าน/ตําบลท่ีมีความสามารถด้านต่างๆ (ปราชญ์ชาวบ้าน) ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคคล
ทั่วไปได้ 
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๓. ประชาชนมีจิตอาสาในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ หรือการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่บ้าน 
ชุมชนตําบล อาทิ อปพร. อสม. ตํารวจบ้าน 

๔. มีสถานการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือการจัดการศึกษาอื่นๆ ที่มีความหลากหลายและเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

๕. มีหน่วยงาน องค์กร และกลุ่มอาสาสมัครที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การออก   กําลังกาย และ
การโภชนาการ  

๖. เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว และ
จากกลุ่มอาสาสมัครหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆ อย่างทั่วถึง 

ข้อเสีย 
๑. ประชาชนยึดติดกับวัตถุนิยม มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินศักยภาพของตนเองในการหารายได้และก่อให้เกิดปัญหา

หน้ีสิน   
๒. ผู้ปกครองเด็กนักเรียนมีค่านิยมส่งเด็กนักเรียนเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาในเมืองมากกว่าในสถานศึกษาใน

พ้ืนที่ตําบล 
๒. เด็กเยาวชน มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อาทิ การมั่วสุม การติดเกมส์ ขาดระเบียบวินัย ก้าวร้าว   การคบเพ่ือน

ต่างเพศก่อนวัยอันควร  
๓. บุคคลในครอบครัว ในชุมชนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมแก่ เด็ก เยาวชน  
๔. บุคคลในครอบครัวมีเวลาในการพบปะ พูดคุย หรือมีกิจกรรมร่วมกันน้อย 

๕. เด็กเยาวชน ประชาชนให้ความสนใจและการเข้าร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา หรือวันสําคัญทางพุทธศาสนา
ลดน้อยลง 
๘. มีอัตราปัญหาการแตกแยกและใช้ความรุนแรงในครอบครัวนําไปสู่การหย่าร้างของครอบครัวสูงข้ึน 
๙. ครอบครัวมีปัญหาการแตกแยกและมีอัตราการหย่าร้างสูงข้ึน 

๑๐. ประชาชนยังขาดความตระหนักในการอุปโภค บริโภค การดูแลสุขภาพ และการป้องกันการเกิดการระบาดของ
โรคต่างๆ 
   ๒. ด้านชุมชน สังคม 
   ข้อดี 

๑. มีการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชนในการจัดต้ังกลุ่ม องค์กร เพ่ือการช่วยเหลือและเอื้อเฟ้ือซึ่งกันและกัน
ของคนในชุมชน 

๒. มีกลุ่มองค์กรหน่วยงานให้การส่งเสริม สนับสนุนการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกายแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน
ผู้สูงอายุ 

๓. มีการอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู และการสืบทอดซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีที่ดีงามให้ยังคง
อยู่คู่ชุมชน 

ข้อเสีย 
๑. ประชาชนในชุมชน หมู่บ้านบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องและมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติด และอบายมุข  



  ๔๐

๒. ผู้นํากลุ่ม องค์กร ภาคประชาชนขาดการพัฒนาทักษะ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และการมีส่วน
ร่วม 

๓. ขาดการส่งเสริม สนับสนุนแก่เด็ก เยาวชนได้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ 

๔. มีแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค ที่มีสารเคมีปนเป้ือนที่ส่งผลสุขภาพประชาชน 
๓. ด้านเศรษฐกิจ 
ข้อดี 

๑. มีแหล่งทรัพยากรน้ําไหลผ่านเขตหมู่บ้านชุมชน และมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการทําการเกษตรกรรมและการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

๒. มีแหล่งการเรียนรู้ การสาธิต การฝึกทักษะ การสร้างรายได้ที่มีความหลากหลาย และสามารถนําสู่การพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

๓. เป็นแหล่งที่ต้ังที่มีความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชนในการเดินทาง อาทิ ร้านอาหาร ร้านค้า ร้าน
จําหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ 

๔. เป็นแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของชุมชนที่มีช่ือเสียงและเป็นเอกลักษณ์ 
๕. ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้มาตรฐาน

จากหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
๖. มีการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรได้ใช้สารชีวภาพในการทําการเกษตรปลอดสารเคมี เกษตรอินทรีย์  

ข้อเสีย 
๑. แหล่งนํ้าไม่เพียงพอและไม่มีสถานที่สําหรับกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง  

๒. แหล่งนํ้ามีความต้ืนเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมส่งผลให้การส่งนํ้าเพ่ือการเกษตรกรรมได้ไม่สะดวกและทั่วถึง 
๓. การทําการเกษตรกรรมมีต้นทุนการผลิตสูง อาทิ ปุ๋ย สารเคมี เมล็ดพันธ์ุ ค่าแรงแต่ผลผลิตที่ผลิตได้มีราคาที่ไม่

แน่นอนและไม่สามารถกําหนดราคาได้ 
๔. เกษตรกรมีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงส่งผลให้เกษตรกรและผู้บริโภคไม่มีความปลอดภัยในการบริโภค  
๕. ขาดการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดต้ังกลุ่มการผลิตสินค้า และการจัดหาตลาดรองรับสินค้าของ

ชุมชน 
๖. ขาดการส่งเสริม สนับสนุน การให้ความรู้ในการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายและมีความเหมาะกับพ้ืนที่

หรือบริบทของชุมชน หมู่บ้าน 
๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ข้อดี 
๑. ที่ต้ังของชุมชน หมู่บ้านมีเส้นทางการจราจรสายหลักของประเทศตัดผ่าน (ถนนทางหลวง หมายเลข ๑๐๑) และ

เป็นเส้นทางการเช่ือมโยงไปยังจังหวัดอ่ืนๆ และประเทศเพ่ือนบ้าน 
๒. เป็นพ้ืนที่รองรับการขยายการบริการทางด้านคมนาคม (ทางราง) ในอนาคต 
๓. มีการก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ือ

รองรับการขยายตัวของชุมชน 



  ๔๑

๔. เป็นที่ต้ังของหน่วยงานราชการต่างๆ  
ข้อเสีย 

๑. มีเส้นทางการคมนาคมในพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
๒. ขาดการพัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่  

๓. มีการกัดเซาะของนํ้าส่งผลให้แนวตลิ่งเกิดความเสียหายต่อที่ดินของประชาชน 
๔. กําลังการผลิตนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยรวมเน่ืองจากการ

ขยายตัวของชุมชน 
๕. เส้นทางคมนาคมของเกษตรกรในการไปทําการเกษตรกรรมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้รับความ

สะดวกเน่ืองจากเป็นหลุม  
๕. การบริหารจัดการที่ดี 

ข้อดี 
๑. มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่กําหนดให้หน่วยงานและบุคลากร กําหนดให้มีการพัฒนา ส่งเสริม การมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๒. มีผู้นําองค์กรที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงาน 

๓. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ให้คําแนะนํา ข้อเสนอ และความร่วมมือในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

ข้อเสีย 
๑. ประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชนยังยึดติดกับการมีส่วนร่วมรูปแบบเดิมๆ โดยขาดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน 

ร่วมทํา และการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
โอกาส 

๑. ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคัญและได้มีการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
ดําเนินชีวิตมากและการทํางานมากย่ิงขึ้น 

๒. นโยบายการบริหารงานรัฐบาลท่ีส่งผลต่อประชาชนโดยตรง อาทิ ด้านสวัสดิการและกองทุนด้านการประกัน
ราคาสินค้าด้านการพักชําระหน้ี ด้านการศึกษา 

๓. มีภาคีเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการให้ความร่วมมือและเป็น
หน่วยงานหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนา อาทิ กระทรวงพลังงาน , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่เฉลิมพระ
เกียรติ , หอการค้าจังหวัดแพร่  

๔. ภาครัฐได้มีนโยบายและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดการตนเองของคนในหมู่บ้าน / ชุมชนมากย่ิงขึ้น 
อาทิ การจัดการสวัสดิการชุมชน , การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน  

๕. มีเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร การคมนาคมที่ทันสมัยและรวดเร็ว ทําให้หน่วยงานหรือประชาชนได้ข้อมูล 
ข่าวสารที่รวดเร็วและสามารถเตรียมรับกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อุปสรรค 
๑. การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายกําหนดจึงทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

งบประมาณจํากัดในด้านการพัฒนา  



  ๔๒

๒. การไม่ได้ให้ความเป็นอิสระในการดําเนินงานต่างๆ อย่างแท้จริงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงไม่สามารถ
ดําเนินงานแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓. วิกฤติการขัดแย้งทางความคิดด้านการเมืองส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น 

๔. สถานการณ์เปลี่ยนแปลงและการผันผวนของมหาอํานาจด้านเศรษฐกิจของโลกสร้างผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ อาทิ การเปลี่ยนของราคาพลังงานเช้ือเพลิง ราคาอาหาร   

๕. สภาพภูมิอากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการผลิต การดําเนินชีวิตของประชาชน  
๖. การกําหนดราคาของปัจจัยการผลิต และการกําหนดราคาของผลผลิตถูกกําหนดโดยบริษัทขนาดใหญ่ส่งผลให้

ไม่สามารถต่อรองราคาของสินค้าและบริการต่างๆได้ 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๓ 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

                                                  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัดกบัยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น                              
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาลตําบลแม่หล่าย พ.ศ.๒๕๕๘ 
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                     ชีวิตในสังคม                      โลจิสติกส์                                                            มูลค่าสินค้าเกษตรและ         การป้องกันแก้ไขปัญหา                                                      
                                                                                                                                  ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวดั         พิบัติภัยอย่างยั่งยืน                                                          
                                                                                                                                  ให้มีความปลอดภัย                                                                                               
                                                                                                                                            และได้มาตรฐาน                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                    

                    ๑. พัฒนาส่งเสริม               ๒. พัฒนาโครงสร้าง             ๓. สร้างรายได้จาก              ๔. ส่งเสริมอาชีพตาม           ๕. บริหารจัดการ               ๖. สร้างความ                              
                    คุณภาพชีวิตและ                พื้นฐานในทุกดา้น                ท่องเที่ยวควบคู่ไป               แนวปรัชญาเศรษฐกิจ          ทรัพยากรธรรมชาติ             ปรองดองสมานฉันท์                    
           ศึกษาของประชาชน            อย่างครอบคลุม                  การส่งเสริมและ                 พอเพียงและสร้าง              และสิ่งแวดล้อมและ             เพิ่มศักยภาพด้าน                        
                     ให้ดขีึ้น                            และทั่วถึง                         การอนุรักษ์สืบสาน             มูลค่าให้กับสินค้าที่             การป้องกันแก้ไขปัญหา         ความมั่นคงและความ                   
                                                                                              วัฒนธรรม                        สําคัญของจงัหวัด               พิบัติภัยอย่างยั่งยืน              ปลอดภัยในชวีิต                         
                                                                                              ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น                                                                                       และทรัพย์สินตลอด                      
                                                                                                                                                                                                           การป้องกันการ                          
                                                                                                                                                                                                           ปราบปรามการทุจรติ                   
                                                                                                                                                                                                           และประพฤติมิชอบ 
                                                                                                                                                                                                           ในภาครัฐ 
 



  ๔๔ 

 
 
ยุทธศาสตร์      ๑.๑ การเพิ่มขีดความ          ๑.๒ จําเป็นเรง่ด่วนใน           ๑.๓ การป้องกันและ            ๑.๔ การป้องกันและ           ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนา       ๒.๒ การพัฒนาด้านการ  
การพฒันา        สามารถในการแข่งขัน          ด้านแหล่งน้ํา ถนน               แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ            แก้ไขปัญหายาเสพติด          คุณภาพชีวิตควบคู่กับ          ศึกษา  
ขององคก์ร       ที่สอดคล้องกบัศักยภาพ        สะพาน                                                                                                    การอนรุักษ์ฟืน้ฟู             
ปกครอง          ของพื้นที่                                                                                                                                       ทรัพยากรธรรมชาติ                                   
ส่วนท้อง          (อําเภอเมืองแพร่และ                                                                                                                         และสิ่งแวดล้อมอย่าง                      
ถิ่นในเขต         อําเภอสอง)                                                                                                                                    ยั่งยืน                                                                          
จังหวดั            - การท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                
แพร่                                                                 
                                                                      
                                                                      
                                                                    
                                                             
                    ๒.๓ การอนุรกัษ์ส่งเสริม       ๒.๔ พัฒนาดา้นการ             ๒.๕ พัฒนาบุคลากรให้         ๒.๖ การพัฒนาอาคาร         ๒.๗ เศรษฐกจิพอเพยีง         ๒.๘ พัฒนาระบบการ  
                     และฟื้นฟูศาสนา                กีฬา                                มีความรู้ความสามารถ          สถานที่และเครื่องมือ                                              เรียนรู้ด้านการจัดทํา  
                     ศิลปวัฒนธรรม จารีต                                                และมีคุณธรรม                  เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์                                              แผนชุมชน  
                     ประเพณีและภูมิปัญญา                                                                                 ให้เพยีงพอและทันสมัย                         
                     ท้องถิ่น                                                                                                    เพื่อการบรกิาร         
                                                                                                                                  ปะชาชน        
                                                   
                                                           
                                                          
                                                   
                                                  



  ๔๕ 

    ยทุธศาสตร์                                                                                       
    การพฒันา ๑. ด้านคน ครอบครัว 
    เทศบาล 
    ตําบล      ๑. คน และครอบครัวมีความรัก ความความเอื้ออาทรซึ่งกนัและกัน 
    แม่หล่าย            ๒. มีสถานที่ในการจัดการเรยีนรูข้องเดก็ที่ได้มาตรฐาน 
                           ๓. เด็ก เยาวชนและนักเรียนมีพัฒนาการการเจริญเตบิโตและการเรยีนรู้สมวัย 
                           ๔. นักเรียนและประชาชนทั่วไปไดร้ับการศึกษา การพฒันาองค์ความรู้ทีท่ันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
                           ๕. ประชาชนทุกกลุ่มวยัมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และจิตใจที่เข้มแขง็ 
                           ๖. ประชาชนหรืออาสาสมัครด้านสาธารณสุขได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมดูแล ด้านสุขภาพของประชาชนทุกวยัในหมูบ่้าน 
                           ๗. สามารถป้องกันและระงับโรคทีเ่กิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และประชาชนมีความรู้ในการป้องกัน ควบคุมและระงับการเกดิโรคต่างๆ 
                           ๘. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสวัสดกิาร การสงเคราะห์ การให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่บา้น 
                           ๙. ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ถกูทอดทิ้ง และผู้ป่วยเอดส์ไดร้ับการช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
 

 
 
    แนวทาง 
    การพฒันา     

๑.๑ เสริมสร้าง
ให้คนมีความเอือ้
อาทร มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมี
ครอบครัวอบอุน่ 
มั่นคง 
 

 ๑.๒ ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
การศึกษาเพือ่ให้
คนทุกระดับให้ได้
เข้าถงึอย่างเท่า
เทียมและเป็น
ธรรม 
 

 ๑.๓ สร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจแก่
ประชาชนและ
อาสาสมัครใน
การ ดูแล
สุขภาพตนเอง 
ครอบครัวและ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

 ๑.๔ ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
อย่างทั่วถงึและมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ๑.๕ ให้การ
สงเคราะห์และ
สวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุผู้พิการ
และบุคคล
ผู้ด้อยโอกาส
อย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม 



  ๔๖ 

         
    

    ๑. เสริมสร้าง
ศักยภาพศูนย์
พัฒนาครอบครวั
ในชุมชนตําบล
แม่หล่าย 

๑. อาหาร
กลางวันและ
อาหารเสริม 
(นม) 

๑. พัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน 

๑. พัฒนางาน
สาธารณสุขมูล
ฐานในเขต
เทศบาล 

ผลผลิต/    
    โครงการ       

๒. จัดการเรียน
การสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๒. เสริมสร้าง
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

๒. เสริมสร้าง
และเชิดชูบุคคล
และครอบครัว 

๒. พัฒนา
ศักยภาพแกน
นําสุขภาพ
ตําบลแม่หล่าย
และแกนนํา
สุขภาพประจํา
ครอบครัว 

๓. จัดหาเครื่อง
เล่นสนามศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
แม่หล่าย 

๓. ตรวจคัดกรอง
และส่งเสริม
สุขภาพ
ประชาชนวัย 

๓. ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อ
เด็กเยาวชน สตรี
และบุคคลใน
ครอบครัว 

แรงงานและ
ผู้สูงอายุ๔. 
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ป่วย 

๔. ปรับปรงุภูมิ
ทัศน์พื้นที่
โดยรอบอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 

๓. กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตําบล
แม่หล่าย 

๔. เสริมสร้าง
ศักยภาพ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
(กาสะลอง) 

เรื้อรัง (ค่าย
เบาหวาน , 
ความดันโลหิต
สูง) 

๔. ปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมกลุ่ม
เสี่ยงโรคเรื้อรงั 

๕. จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพ 

๕. ปรับปรงุศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
อาชีพให้ผู้สูงอายุ 

๕. ควบคุมและ
ป้องกันโรคต่างๆ ๖. ปรับปรงุ ศูนย์ 

กศน.ตําบล  
แม่หล่ายให้เป็น
แหล่งเรียนรู ้

๖. ส่งเสริมและ
คุ้มครองผู้บริโภค 
๗. ส่งเสริมและ
พื้นฟูสภาพ
ร่างกายผู้ป่วย ผู้
พิการ 
๘. ส่งเสริมและ
พัฒนางาน

๑. สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ 
๒. พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ 
๓. พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้
พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร ้
๔. พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอาย ุ



  ๔๗ 

สาธารณสุขใน
เขตเทศบาล 
๙. ส่งเสริมและ
รักษาสุขภาพโดย
แพทย์แผนไทย 

  



  ๔๘ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
ตําบล 
แม่หล่าย 

                                                                                               ๒. ด้านชุมชน สังคม 

     
                ๑. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีส่วนร่วมการอนรุกัษ์ ฟื้นฟ ูสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและการถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นและความเป็นอัตลักษณ ์          
                           ของชุมชนให้คงอยู่สืบไป 
                           ๒. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีการพัฒนาการเรียนรู ้การแลกเปลี่ยนซึง่ความคิดและประสบการณ์ซึง่กันและกัน 
                           ๓. ประชาชนในหมู่บ้านทุกกลุ่มวัยมีความสามัคคี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและเคารพซึง่สิทธ ิหน้าที่ของบุคคลอื่นและเทิดทูนซึง่สถาบันสําคัญของชาติ 
                           ๔. ประชาชนทุกกลุ่มวยัมีร่างกายที่แขง็แรงสมบรูณ ์
                           ๕. เด็ก เยาวชน มีกิจกรรมสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน เทศบาล 
                           ๖. ประชาชนทุกกลุ่มวยัมีสถานทีใ่นการออกกําลังกายและสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ 
                           ๗. ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ 
                           ๘. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีความพร้อมในการป้องกัน ระงับ บรรเทาและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย และสาธารณภัยที่เกดิขึ้น 
                           ๙. ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรและมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
                           ๑๐. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปอ้งกันการเกิดปัญหาการแพรร่ะบาดของสารเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในหมู่บ้าน 
                                                           

     
      
    แนวทาง 
    การพฒันา     

๒.๑ มีการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรม วิถี
ชีวิตและการ
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และความเป็น  
อัตลักษณ์ของ
ชุมชน 
 

  ๒.๒ ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
รวมกลุ่มและการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของกลุ่ม
ต่างๆ องค์กร
ชุมชนในการ
พัฒนากลุ่ม 
องค์กร ชุมชน
หมู่บ้านท้องถิ่น 
สู่การพัฒนา
อย่างยัง่ยืน 

๒.๓ เสริมสร้าง
ความปรองดอง 
สมานฉันท์ 
สามัคคีเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน 
และดํารงรกัษา
ไว้ซึ่งสถาบัน
สําคัญของชาต ิ
 

 ๒.๔ ส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย 
นันทนาการและ
กิจกรรม
สุนทรียภาพ 
 
 

 ๒.๕ จัดหาและ
พัฒนาสถานที่
สาธารณะ
สําหรับออก
กําลังกาย 
พักผ่อนหยอ่น
ใจหรือลาน
กิจกรรมที่
ชุมชนใช้
ร่วมกัน 
 

 ๒.๖ เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินและ
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนอัน
เนื่องจากสา
ธารณภัยและ
ภัยพิบัติต่างๆ 
 

  ๒.๗ ส่งเสริม
ประชาชน 
อาสาสมัครและ
องค์กรชุมชน
เฝ้าระวัง และ
ป้องกันปญัหา
อาชญากรรม 
ปัญหา
ยาเสพติด และ
พัฒนา
มาตรการการ
จัดระเบียบ
สังคม 

๒.๘ ส่งเสริม
การจดั
สวัสดิการสังคม
โดยชุมชน 



  ๔๙ 

 
    

   
ผลผลิต/    

    โครงการ       

๑. จัดงาน
ประเพณีไหว้สา
เจ้าปู่ข้อมอืเหล็ก 
๒. ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณที้องถิน่ 
เพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
เขตพื้นที่อําเภอ
ประจําป ี
๓. การจัดงาน
ประเพณียีเ่ป็ง
แม่หล่าย 
๔. ส่งเสริมการ
เรียนรู้ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๕. จัดงาน
ประเพณีไหว้สา
พระครูในเขต
เทศบาล 
๗. จัดงาน
ประเพณีดําหัว
ผู้สูงอาย ุ
๘. จัดงาน
ประเพณี

๑. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
องค์กรสตร ี
๒. ตําบลต้นแบบ 
๓. ตําบลสุข
ภาวะ 
๔. หมู่บ้านน่าอยู่ 
ชุมชนน่ามอง 

๑. ปกป้องและ
เชิดชูสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

๑. ค่ายเด็กและ
เยาวชนตําบล 
แม่หล่าย 
๒. วันเดก็
แห่งชาต ิ
๓. จัดการแขง่ขนั
กีฬาและการ
ส่งเสริมการออก
กําลังกาย 
๔. จัดหาเครื่อง
ออกกําลังกาย
และอุปกรณ์กฬีา 
 

 ๑. จัดหาที่ดิน
ก่อสร้างสนาม
กีฬา 
๒. สร้างสนาม
กีฬา 
๓. ปรับปรงุ 
ซ่อมแซมลาน 
กีฬา สนาม
กีฬา 
๔. พัฒนาพื้นที่
สาธารณะเพื่อ
การพกัผ่อน
และการออก
กําลังกาย 
 

   ๑. สงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้
ประสบสา
ธารณภัยและ
ภัยพิบัติต่างๆ 

๑. ตํารวจบ้าน
ต้านยาเสพติด  
๒. ป้องกัน 
ปราบปราม
ปัญหา
ยาเสพติด ๒. สงเคราะห์

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
หนาว 
๓. สนับสนุน
ศูนย์กู้ชีพเมือง
ไชยเทศบาล
แม่หล่าย 
๔. ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 
๕. สนับสนุน
ศูนย์
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน
เทศบาลตําบล
แม่หล่าย 
๖. เสริมสร้าง
ความปลอดภัย
ด้านการจราจร 
๗. ขอรับเงิน
อุดหนุนจาก

๑. กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนตําบล
แม่หล่าย 



  ๕๐ 

บวงสรวงดวง
วิญญาณสองมหา
วีรบุรษุจงัหวัด
แพร ่
๙. จัดงานพิธีทาง
พระพุทธศาสนา 
๑๐. จัดกิจกรรม
ผู้สูงอาย ุ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กาชาดรว่มใจ
บรรเทาทกุข ์
จังหวดัแพร ่



  ๕๑ 

    
๓. ด้านเศรษ

ยทุธศาสตร์                                                                                       
ฐกจิ

    การพฒันา  
    เทศบาล 
    ตําบล  ๑. ประชาชนมอีาชีพที่มีความหลากหลายและมีรายได้เพิ่มขึน้ 
    แม่หล่าย        ๒. กลุ่มอาชีพได้รับการพฒันาและสร้างรายได้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพมากยิ่งขึ้น 
                       ๓. ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการยอมรับโดยทั่วไป 
                       ๔. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการปรบัปรุง พัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์และการท่องเที่ยว 
                       ๕. เกษตรกรและผู้บริโภคอาหารมีความปลอดภัยในการบรโิภคผลผลิตทางการเกษตร 
                       ๖. มีศูนย์การเรยีนรู้แก่ประชาชนและบุคคลหน่วยงานภายนอกพื้นที ่
      

 
           
    แนวทาง 
    การพฒันา     

๓.๑ พัฒนา
ทรัพยากรดิน
แหล่งน้ําและ
ระบบการจัดการ
น้ําเพื่อการ
เกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 
 

 ๓.๒ พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ 
สร้างรายได้และ
ส่งเสริมการออม
ของประชาชน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงอย่าง
ยั่งยืน 
 

 ๓.๓ ส่งเสริม
การรวมกลุ่ม
อาชีพและ
พัฒนาความรู้
ความเข้าใจการ
ผลิตการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต
การบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
และการหา
ตลาดสินค้า 
 
 
 
 
 

 ๓.๔ ส่งเสริมและ
พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
พื้นบ้าน ความ
เป็นอัตลักษณ์
ชุมชน สถานที่
และแหล่ง
ธรรมชาติเพื่อให้
เกิดการท่องเทีย่ว
และสร้างรายได ้
 
 

 ๓.๕ สนับสนุน
และส่งเสริม
เกษตรกรใน
การผลิตใช้ปุย๋
อินทรยี์ ปุ๋ย
ชีวภาพ ในด้าน
การ
เกษตรกรรม 
 

 ๓.๖ ส่งเสริม
และยกระดับ
แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 



  ๕๒ 

 
    

     ๑. ดาดคอนกรีต
ลําเหมือง 

๑. ส่งเสริมการ
ดําเนินชีวิตตาม
แนวพระราชดําริ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. ส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 

๑. ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

๑. ส่งเสริมการ
ทําการเกษตร
อินทรีย์   

ผลผลิต/ 
๒. ก่อสร้างราง
รินและดาด
คอนกรีตลํา
เหมือง 

๒. ส่งเสริมและ
พัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร
คุณภาพสูง 

    โครงการ      
๒. เพิ่ม
ศักยภาพการ
ผลิตผลผลิต
ทางการเกษตร 

๒. ป้องกันกําจัด
โรคและแมลง
ศัตรูพืช 

๓. ก่อสร้างราง
ริน 

๓. พัฒนาศักยภาพ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล 

๔. ก่อสร้างพนัง
ป้องกันแนวตลิ่ง 

๓. สร้างอาชีพ
สร้างรายได้แก่
กลุ่มแม่บ้าน ๕. ขุดลอกลํา

เหมือง ๔. ส่งเสริมการมี
อาชีพเสริมแก่
ประชาชน 

๔. จัดหาและ
ก่อสร้างสถานที่จาํ
หน่วยสินค้าชุมชน 

๖. ก่อสร้างฝาย
น้ําล้นพร้อมสร้าง
ประตูควบคุม
ระดับน้ํา 
๗. ก่อสร้างฝาย
น้ําล้น  
๘. ปรับปรุง 
ซ่อมแซมฝายน้ํา
ล้น 
๙. เสริมสันฝาย
ห้วย 
๑๐. วางท่อส่งน้าํ
พร้อมสร้างประตู
ควบคุมปริมาณ
น้ํา 
๑๑. วางท่อ
เหลี่ยม 
๑๒. ลงหินกั้นลํา
น้ํา 

๑. สนับสนุน
ศูนย์การเรียนรู้
การทําเกษตร
พอเพียง 
๒. ตลาดนัด
ชุมชน 
๓. ท่องเที่ยว
เส้นทางเรียนรู้
ตําบลแม่หล่าย 
๔. พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
จัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ใน
ชุมชน 



  ๕๓ 

๑๓. ก่อสร้าง
ประตูควบคุม
ระดับน้ํา  
๑๔. จัดซื้อและ
ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า 



  ๕๔ 

    
๔. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์                                                                                       
 

    การพฒันา  
    เทศบาล 
    ตําบล ๑. มีการจัดการการควบคุมการใช้พื้นทีใ่นเขตเทศบาลที่มีความเหมาะสม 
     แม่หล่าย       ๒. ประชาชนได้รับความสะดวกในการจัดกจิกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน 
                       ๓. ประชานได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในการสัญจร 
                       ๔. ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะฝนตกและการเกิดน้ําไหลหลาก 
                       ๕. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อการดํารงชีพอยา่งทั่วถึงและไดร้ับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม 
                       ๖. การผลิตน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคมีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและหน่วยงาน 
                       ๗. ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม 
                       ๘. ผู้พิการและผู้สูงอายุได้รับการอํานวยความสะดวกในการใช้บริการสาธารณะ 
                       ๙. มีระบบการบริหารจัดการน้ําเพื่อการอปุโภค บริโภคและขยะมูลฝอยในครัวเรอืน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 
                       ๑๐. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ ์ฟื้นฟู พัฒนาและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
                       ๑๑. ประชาชนและบุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนักและมีการใช้พลังงานต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 

                
    แนวทาง 
    การพฒันา     

๔ . ๑  ก่ อ ส ร้ า ง
พั ฒ น า แ ล ะ
ปรับปรุ งระบบ
โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้ น ฐ า น  แ ล ะ
ร ะ บ บ
สาธารณูป โภค
สาธารณูปการให้
ทั่วถึงพอเพียงได้
ม าตรฐานและ
ก ล ม ก ลื น กั บ
สภาพแวดล้อม 

 ๔.๒ ก่อสร้าง
และปรับปรุงจดุ
เสี่ยงสถานที่
อันตรายที่มี
ผลกระทบหรือ
สร้างความ
เสียหายแก่ชีวติ
และทรัพย์สิน
ของประชาชน
หรือส่วนรวม 
 

 ๔.๓ ก่อสร้าง
และปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
บริการพื้นฐาน
ที่เอื้อต่อผู้
พิการ และ
ผู้สูงอาย ุ
 

 ๔.๔ สร้างความรู้
และจิตสํานึกใน 
การใช้ประโยชน์
การอนุรักษ์ การ
แก้ปัญหาและ
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

 ๔.๕ ส่งเสริม
การบูรณาการ
การดําเนินงาน
ของหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาต ิ
 



  ๕๕ 

  
    

   ๑. วางและจัดทํา
ผังเมืองรวมชุมชน
แม่หล่าย 

๑. ปรับปรุง 
ซ่อมแซมจุดเสี่ยง 
จุดอันตรายต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

๑. ก่อสร้างทาง
ลาดชันและสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกแก่ผู้
พิการและ
ผู้สูงอายุ 

๑. รณรงค์คัดแยก
ขยะ ผลผลิต/ 
๒. จ้างเหมากําจดั
ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

    โครางการ     
๒. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ๒. ลงกล่องหิน

ป้องกันแนวตลิ่ง 
๓. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พื้นที่โดยรอบ
สํานักงานเทศบาล 

๓. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

๓. เรียงหินป้องกัน
แนวแนวตลิ่ง ๔. อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

๔. ลาดยางแอส
ฟัลท์ถนน 

๔. เรียงหินป้องกัน
แนวตลิ่งพร้อม
ติดตั้งราวกันตก ๕. วางท่อ

คอนกรีตเสริม
เหล็กชนิดมีบ่อพัก
พร้อมขยายถนน 

๕. ก่อสร้างระบบ
บําบัดน้ําเสีย ๕. ก่อสร้างถนน

และเรียงหิน
ป้องกันแนวตลิ่ง 

๖. ก่อสร้างฝายน้ํา
ล้นสนอง
พระราชดําริ ๖. ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ําชนิดมี
บ่อพัก 

๖. ลงกล่องหิน
ป้องกันแนวตลิ่ง ๗. ก่อสร้างระบบ

การจัดการสิ่ง
ปฏิกูล 

๗. ติดตั้งราวกัน
ตกและเรียงหิน 
๘. ติดตั้งราวกัน
ตกหลัง 

๘. ก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยรวม 

๗. วางท่อระบาย
น้ําชนิดมีบ่อพัก
พร้อมลงลูกลัง ๙. เสริมสร้าง

ความรู้ด้านการ
จัดการขยะมูล
ฝอย 

๘. ซ่อมแซมถนน 
๙. ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

๑ ๐ .  ร ณ ร ง ค์
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้
พลังงานทางเลือก 

๑๐. ขยายถนน 
๑๑. ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

๑. บูรณาการ
การเตรียมพร้อม
รับมือสาธารณ
ภัย 



  ๕๖ 

๑๒. วางท่อ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
๑๓. วางท่อ
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมขุด
ลอกลําเหมือง 
๑๔. ซ่อมแซมฝา
รางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
๑๕. ลงลูกรังหรือ
หินคลุกถนน 
๑๖. ก่อสร้าง
สะพาน 
๑๗. ขยายเขต
และติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
๑๘. ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
๑๙. ก่อสร้าง
ระบบผลิต
น้ําประปา  
๒๐. ขยายเขต
บริการน้ําประปา  
๒๑. ก่อสร้างและ
บูรณะฌาปน
สถาน  
๒๒. ปรับปรุง
อาคาร



  ๕๗ 

อเนกประสงค์  
๒๓. ก่อสร้างรั้ว
ล้อมรอบพื้นที่
สาธารณะ  
๒๔. ก่อสร้างรั้ว
และประตูรอบ
อาคาร
อเนกประสงค์ 
๒๕. ถมพื้นที่
สาธารณะ  
๒๖. ก่อสร้าง
อาคารอเนก 
๒๗. ปรับปรุง
อาคาร
อเนกประสงค์ 
๒๘. ก่อสร้างศาลา
ที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บ้าน 



  ๕๘ 

    
๕. ด้านการบรหิารจดัการทีด่ ี

ยทุธศาสตร์                                                                                       

    การพฒันา  
    เทศบาล 
    ตําบล   ๑. บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน 
    แม่หล่าย         ๒. มีสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัตงิานเพื่อบรกิารประชาชนที่สะดวกและรวดเร็ว 
                         ๓. มีการจัดเก็บรายไดข้องเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ 
                         ๔. ประชาชน หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารการจดัการการร่วมพัฒนาเทศบาลและหมู่บ้าน 
                         ๕. ประชาชนรับทราบขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเรว็ ถกูตอ้ง และมีส่วนร่วมในทางการเมืองภายใต้ซึ่งสิทธิ หน้าที ่

๖. ประชาชนทุกภาคส่วนและผู้ประกอบการมีความพรอ้มในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซยีน                           
 

 
     
     แนวทาง 
    การพฒันา     

๕.๑ สรรหาและ
พัฒนาบุคลากร
ให้มีทกัษะความรู้
ความสามารถ มี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
เสริมสร้างความ
สมานสามัคคีของ
บุคลากรใน
องค์กร 
 

 ๕.๒ ก่อสร้าง 
ปรับปรงุ พัฒนา
อาคารสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมอื
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
การให้บรกิาร
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ๕.๓ ปรับปรงุ
พัฒนาระบบ
การจดัเก็บ
รายได้และการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

 ๕.๔ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนใน
การร่วมคิด รว่ม
วางแผนร่วม
ดําเนินงาน ร่วม
รับผลประโยชน์
และร่วมติดตาม
ประเมินผล 
 

 ๕.๕ส่งเสริม
การเข้าถงึ
ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชน
และการมีส่วน
ร่วมทางการ
เมืองภายใต้
สิทธิ เสรีภาพ 
ความเสมอภาค 
และการเคารพ
สิทธิผู้อื่นตาม
กฎหมาย 
 
 
 
 
 

 ๕.๖ ส่งเสริม
และพัฒนา
ระบบการ
จัดการทกุ
ด้านให้พร้อม
สู่ประชาคม
อาเซียน 
 



  ๕๙ 

๑. เตรียม
ความพร้อม
ชุมชนสู่
ประชาคม
อาเซียน 
(AEC)  

 ๑. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การกระจาย
ข่าวสารเทศบาล 

     
    ผลผลิต/ 
    โครงการ       

๑. วันเทศบาล
ประจําปี 
๒. วันท้องถิ่นไทย 
๓. พัฒนา
ศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร , สมาชิก
สภาเทศบาลและ
บุคลากรเทศบาล 
๔. สรรหาและ
พัฒนาบุคลากร
เทศบาล 
๕. พัฒนา
ศักยภาพพนักงาน 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล 

 ๑. ติดตั้งระบบ
การให้บริการ
ทะเบียนราษฎร
ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์  
๒. ก่อสร้างอาคาร
จัดเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ของ
เทศบาล  
๓. ก่อสร้างโรง
จอดรถ  
๔. จัดหาและ
ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
แม่หล่ายและห้อง
ประชุมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
แม่หล่าย  
๕. จัดหาเครื่องมือ
หรือครุภัณฑ์การ
ปฏิบัติงาน 

 ๑. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี  
๒. ปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 ๑. เทศบาล
เคลื่อนที่ 
๒. จัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาลและ
ส่งเสริมการจัดทํา
แผนชุมชนตําบล
แม่หล่าย 
๓. สํารวจและ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การพัฒนา
เทศบาลตําบล
แม่หล่าย 
๔. พัฒนา
ศักยภาพผู้นํา
หมู่บ้าน/ชุมชน 
และผู้นํากลุ่ม
องค์กรภาค
ประชาชน 
๕. สํารวจความพึง
พอใจการ
ปฏิบัติงานราชการ 
๖. พัฒนาระบบ
ข้อมูลและการ
จัดการตําบลสู่
ตําบลจัดการ
ตนเอง 

 

๒. บริหารงาน
การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นและ
เผยแพร่
ประชาธิปไตย 
๓. จัดทํา
วารสารหรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ข่าวสาร
เทศบาล 
๔. เผยแพร่ให้
ความรู้ด้าน
กฎหมาย 
๕. จัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลแม่ห
ล่าย 
๖. รู้ซึ่งสิทธิ 
เสรีภาพ ของ
บุคคลและ
ครอบครัว 
๗. เสวนาสู่การ
พัฒนาตําบล
แม่หล่าย 
๘. ปลูกจิตสํานึก
การต้านการ
ทุจริตคอรัปชัน 

๒. พัฒนา
ทักษะด้าน
ภาษาและการ
สื่อสารของ
ชาติสมาชิก
ประชาคม
อาเซียน 

 



  ๖๐ 
แผนทียุ่ทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ ๑ 
                                                Strategy Map 

 

           วิสยัทัศน ์                            “คุณภาพชีวติดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ไดม้าตรฐาน 
                       เป็นศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

 

        พันธกจิ 

 

๑. เสริมสร้างให้คนในชุมชนให้เป็นพลเมืองทีด่ี มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีการพัฒนาทั้งทางดา้น
ร่างกายและจิตใจให้อยูร่่วมกันในครอบครวัไดอ้ย่าง
มีความสุข 

 ๒. จัดให้มีสถานที่และสื่อการเรียนทีเ่หมาะสม
เพื่อใช้ในการจดัการการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบให้แก่ทกุคนทุกระดบัให้เข้าถงึอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม 

 ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง ป้องกนั และการดูแล ส่งเสริม รกัษา 
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและคนในชุมชน 

 ๔. จัดให้มีการป้องกัน การควบคุม การรกัษา การกําจัดโรคตา่งๆ และการ
เสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนในการดูแลรกัษาสุขภาพ 

 ๕. จัดให้มีและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนในการจัดการ
สงเคราะห์ การช่วยเหลือ รวมทั้งการจดัสวัสดกิารด้านต่างๆ แก่ประชาชนทกุ
กลุ่ม ทุกวัยอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

 
 
 

  ๑. คน และครอบครัวมีความรัก ความความเอื้อ
อาทรซึ่งกันและกัน 

๒. มีสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ของเด็กที่ได้
มาตรฐาน 

๓. เด็ก เยาวชนและนักเรียนมีพัฒนาการการ
เจริญเติบโตและการเรียนรู้สมวัย 

  เป้าประสงค ์
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

๔. นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษา 
การพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจการเมือง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

๕. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมสีขุภาพร่างกายที่
สมบูรณ์และจติใจที่เข้มแข็ง 
 

 

 ๖. ประชาชนหรืออาสาสมัครด้านสาธารณสุขได้มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมดูแล ด้านสุขภาพของ
ประชาชนทุกวัยในหมู่บ้าน 

 ๗. สามารถป้องกันและระงับโรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว และประชาชนมีความรู้ในการป้องกัน 

ควบคุมและระงับการเกิดโรคต่างๆ

๘. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการสวัสดิการ การสงเคราะห์ การให้การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมูบ่้าน 
 

 

 

๙. ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง
และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 



  ๖๑ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์                        ด้านคน ครอบครัว 
 
 

  แนวทางการ 
  การพฒันา 

         
 

๑.๑ เสริมสร้างให้คนมี
ความเอื้ออาทร มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีครอบครัว
อบอุ่น มั่นคง 
 

 ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการศึกษาเพื่อให้คน
ทุกระดับให้ได้เข้าถงึอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม 
 

  ๑.๓ สร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนและ
อาสาสมัครในการ ดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว
และชุมชน 

๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพอย่าง
ทั่วถงึและมีประสิทธิภาพ 
 

 ๑.๕ ให้การสงเคราะห์และ
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุผู้พกิาร
และบุคคลผู้ด้อยโอกาสอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม 



  ๖๒ 
 

 

                                       ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ๒ 
                                      Strategy Map 

 

           วิสยัทัศน ์                         “คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนทีไ่ด้มาตรฐาน 
                  เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

 

        พันธกจิ 

 

๑. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรว่ม
ของภาคประชาสังคม ในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชวีิตและการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

 ๒. จัดให้มีการรวมกลุ่มสร้างการ
พัฒนาศักยภาพการจดัการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มต่างๆ 
เพื่อให้เกดิการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  

 

 ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
สมานฉันท์ สามัคคี และปลูกจิตสํานึก
ในการเทดิทูนและพิทักษร์ักษาไว้ซึ่ง
สถาบันสําคัญของชาต ิ
  

 

 ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยได้
ออกกําลังกาย และได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงออกซึง่กิจกรรมในทาง
สร้างสรรค์ 
  

 

 ๕. จัดให้มีสถานที่สําหรับออกกําลัง
กาย และการจดักิจกรรมหรอืสถานที่
พักผ่อนหยอ่นใจ 
  
 

 ๖. จัดให้มีอาสาสมัคร และการ
จัดหาวัสดุ เครือ่งมือ อุปกรณ์ใน
การช่วยเหลือหรือการจัดการ
ฝึกอบรมประชาชนในการเตรียม
รับสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ 
 

 ๗. ส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่ม
อาสาสมัครในชุมชนได้มีบทบาทในการ
เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม และ
ปัญหายาเสพตดิ รวมทั้งการจดัให้มี
การฟื้นฟู รกัษาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
สารเสพติด 

 ๘. สนับสนุนใหป้ระชาชนได้มีส่วน
ในการจัดการจดัสวัสดิการสังคม
โดยชุมชนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๓ 
  เป้าประสงค ์    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ยุทธศาสตร์                 ด้านชุมชน สงัคม 
 
 

  แนวทางการ 
  การพฒันา 

         
 
 

 

๑. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมสี่วน
ร่วมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนให้คงอยู่สืบไป 

๒. กลุ่มองค์กรภาค
ประชาชนมีการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
การแลกเปลี่ยนซึ่ง
ความคิดและ
ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน 

๓. ประชาชนในหมู่บ้านทุก
กลุ่มวัยมีความสามัคค ี
เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและ
เคารพซึ่งสิทธิ หน้าที่ของ
บุคคลอื่นและเทิดทูนซึ่ง
สถาบันสําคัญของชาติ 

๔. ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยมีร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ ์
 

 ๕. เด็ก เยาวชน มีกิจกรรม
สร้างสรรค์และมีส่วนร่วม
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บ้าน เทศบาล 
 
 

 

๖. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมี
สถานที่ในการออกกําลังกาย
และสถานทีใ่นการพักผ่อน
หย่อนใจ 
 

 ๗. ประชาชนมี
ความรู้และมสีว่นร่วม
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และภัยพิบัติต่างๆ 
 

 

 ๘. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ที่มีความพร้อมในการ
ป้องกัน ระงับ บรรเทาและ
การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติภัย และสาธารณภัยที่
เกิดขึ้น 
 

 ๙. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
และมีความปลอดภัย
ในทรัพย์สิน 
 

 ๑๐. ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกันการเกิด
ปัญหาการแพร่ระบาดของ
สารเสพติดและปัญหา
อาชญากรรม 
 

  ๒.๑ มีการอนุรกัษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรม วิถีชวีิตและการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความเป็น  อัตลักษณ์
ของชุมชน 

๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการ
รวมกลุ่มและการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ของกลุ่มต่างๆ องค์กรชุมชนในการ
พัฒนากลุ่ม องค์กร ชุมชนหมู่บ้าน
ท้องถิ่น สู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

๒.๓ เสริมสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ สามัคคีเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน และดํารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันสําคัญของชาต ิ
 

 ๒.๔ ส่งเสริมการออกกําลังกาย 
นันทนาการและกิจกรรม
สุนทรียภาพ 
 



  ๖๔ 
 

 
 

 
๒.๕ จัดหาและพัฒนาสถานที่สาธารณะ
สําหรับออกกําลังกาย พกัผ่อนหย่อนใจ
หรือลานกจิกรรมที่ชุมชนใชร้่วมกัน 
 

 ๒.๖ เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินและ
การให้ความช่วยเหลือประชาชนอัน
เนื่องจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ
ต่างๆ 
 

  ๒.๗ ส่งเสริมประชาชน 
อาสาสมัครและองค์กรชุมชนเฝ้า
ระวัง และป้องกันปัญหา
อาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ 
และพัฒนามาตรการการจัด
ระเบียบสังคม 

๒.๘ ส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสังคม
โดยชุมชน 
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๑. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการน้ําเพื่อการ
เกษตรกรรมใหม้ีประสิทธิภาพอย่างทั่วถงึและ
เพียงพอ 
  

 ๒. ส่งเสริมให้มกีารพัฒนาอาชพีที่มีความ
หลากหลายแกป่ระชาชนในทกุระดับทกุกลุ่ม
อาชีพเพื่อให้เกดิรายไดใ้ห้สอดคล้องกับแนวทาง
พระราชดําริเศรษฐกจิพอเพียง 

 ๓. จัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพและการพัฒนาองค์ความรู้
ในการผลิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการหาตลาดสินค้า
รองรับสินค้าของชุมชน 

 ๔. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างการเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
ความเป็นอัตลักษณ์ชุมชน และพัฒนา
สถานที่หรือแหล่งทรพัยากรธรรมชาติเพือ่ให้
เกิดการท่องเทีย่วและสร้างรายได้ทดแทน
การใช้สารเคม ี

 ๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีความรูก้าร
ทําเกษตรกรรมและส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุย๋
อินทรยี์ ปุ๋ยชีวภาพ หรือสารอื่นๆ 

 ๖. ส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มอาชีพ หรือองค์กรภาค
ประชาชนได้มีพฒันาและยกระดับของแหล่งเรยีนรู้ให้
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แกบุ่คคลทั่วไปได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๖ 
  เป้าประสงค ์

 
 
 
 
 
 

 
  ยุทธศาสตร์                 ด้านเศรษฐกจิ 
 
 

  แนวทางการ 
  การพฒันา 
 

         
 

๑. ประชาชนมีอาชีพที่
มีความหลากหลายและ
มีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

 ๒. กลุ่มอาชีพได้รับ
การพัฒนาและสร้าง
รายได้แก่สมาชิก
กลุ่มอาชีพมากยิ่งขึ้น 
 

 ๓. ผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไป 
 

  ๔. แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ได้รับการปรับปรุง 
พัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์และการ
ท่องเที่ยว 

๕. เกษตรกรและ
ผู้บริโภคอาหารมี
ความปลอดภัยในการ
บริโภคผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

 ๖. มีศูนย์การเรียนรู้
แก่ประชาชนและ
บุคคลหน่วยงาน
ภายนอกพื้นที่ 

 

๓.๑ พัฒนาทรพัยากรดินแหล่งน้ําและระบบการ
จัดการน้ําเพื่อการเกษตรกรรมอย่างเพียงพอและ
ทั่วถงึ 
 

 ๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และ
ส่งเสริมการออมของประชาชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงอย่างยัง่ยืน 
 

 ๓.๓ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจการผลิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการ
บริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพและการหาตลาด
สินค้า 

 ๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบา้น ความเป็นอตั
ลักษณ์ชุมชน สถานที่และแหล่งธรรมชาติเพื่อให้
เกิดการท่องเทีย่วและสร้างรายได ้

๓.๕ สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในการผลิตใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ในด้านการเกษตรกรรม 
 

 ๓.๖ ส่งเสริมและยกระดับแหล่งเรยีนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียง 
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๑. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์จากทีด่ิน และดําเนินการก่อสร้าง
ปรับปรงุระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการใหท้ั่วถงึพอเพียง
ต่อการการขยายตัวของหมู่บ้านและชุมชน 

 ๒. ติดตัง้หรอืปรับปรงุจุดเสี่ยงหรือสถานที่ทีอ่าจ
ก่อให้เกดิอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือส่วนรวม 
  
 

 

 ๓. จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่เอื้อตอ่ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ  
  

  ๔. รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ การแกป้ัญหาและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๕. ประสาน สนับสนุนและสร้างความร่วมมือระหว่างหนว่ยงาน องค์กรภาคี
เครือข่ายในการบูรณาการเพือ่แก้ไขปัญหาสาธารณภัย  

 
 
 

 
 
 

 



  ๖๘ 
  เป้าประสงค ์      ๑. มีการจัดการการ

ควบคุมการใช้พื้นที่ใน
เขตเทศบาลที่มีความ
เหมาะสม 

๒. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
ในหมู่บ้าน 

๓. ประชานได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
และมีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

๔. ประชาชนไม่ได้
รับผลกระทบจาก
สภาวะฝนตกและ
การเกิดน้ําไหล
หลาก 

๕. ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพื่อการดํารงชีพ
อย่างทั่วถึงและได้รับ
ความปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทางคมนาคม 

๖. การผลิตน้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
มีความเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนและ
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์                 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
 
 

  แนวทางการ 
  การพฒันา 
 

๗. ประชาชนไม่ได้รับ
ผลกระทบหรือความ
เสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 

 ๘. ผู้พิการและผู้สูงอายุได้รับ
การอํานวยความสะดวกในการ
ใช้บริการสาธารณะ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. มีระบบการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน 
ผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานอย่าง
เหมาะสมและถูก
สุขลักษณะ 

๑๐. 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
พัฒนาและการใช้
ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 

๑๑. ประชาชนและ
บุคลากรในหน่วยงานมี
ความตระหนักและมีการ
ใช้พลังงานต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

  ๔.๑ ก่อสร้างพฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้
ทั่วถงึพอเพียงได้มาตรฐานและกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม 

๔.๒ ก่อสร้างและปรับปรุงจดุเสี่ยงสถานที่
อันตรายที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
แก่ชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนหรือ
ส่วนรวม 

๔.๓ ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการพื้นฐานที่เอื้อต่อผู้พิการ และผู้สูงอายุ 
 



  ๖๙ 
 

         
๔.๔ สร้างความรู้และจิตสํานึกใน การใช้ประโยชน์การอนุรักษ์ การแก้ปญัหา
และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างมปีระสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
 

 ๔.๕ ส่งเสริมการบูรณาการการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาต ิ
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        พันธกจิ 

 

๑. จัดฝึกอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับ
การศึกษาหรือการเข้ารับการฝึกอบรม และ
การจดักิจกรรม สันทนาการเชื่อมความรัก
ความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร 

 ๒. ก่อสร้าง พฒันา ปรับปรงุ จัดหา ซึ่งอาคารสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ความพร้อมในการมาใช้บริการของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ๓. เพิ่มสร้างระบบการบริหารจดัการการจัดเกบ็
รายไดข้องเทศบาลให้มีประสทิธิภาพ 
  
 

 ๔. ส่งเสริม สนบัสนุนให้ประชาชน กลุ่ม 
องค์กรต่างๆ ในทุกภาคส่วนไดม้ีส่วน ร่วมคิด 
ร่วมวางแผนร่วมดําเนินงาน ร่วมรับ
ผลประโยชน์และร่วมติดตามประเมินผล 

 ๕. จัดให้มีการเข้าถงึข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่าง  
 ทั่วถงึ รวดเร็ว และถูกต้องและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ทางการเมืองภายใต้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค  
 และการเคารพสิทธิผู้อื่นตามกฎหมาย 

๖. จัดการเรียนรู้และการพัฒนาความพร้อมแกเ่ด็ก 
เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ให้มีความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซยีน 

 
 
  เป้าประสงค ์   ๑ บุคลากรของเทศบาลมีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสามคัคีช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 

๑ บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
สามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

๓. มีการจัดเกบ็รายได้ของเทศบาลที่มี
ประสิทธิภาพ  
  

๒ มีสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนที่สะดวกและรวดเร็ว 

 
 

 
  ๔. ประชาชน หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมใน

การบริหารการจัดการการร่วมพัฒนา
เทศบาลและหมู่บ้าน 

๕. ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และมสี่วนร่วมในทางการเมืองภายใต้ซึ่งสิทธิ 
หน้าที่ 

๖. ประชาชนทุกภาคส่วนและผู้ประกอบการมี
ความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

 
 
 

 



  ๗๑ 

๕.๖ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการทุกด้าน
ให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 
  ยุทธศาสตร์                 ด้านบริหารจดัการที่ด ี
 
 

  แนวทางการ 
  การพฒันา 

         
 

 

๕.๑ สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มทีักษะ
ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
เสริมสร้างความสมานสามัคคีของบุคลากรใน
องค์กร 

 ๕.๒ ก่อสร้าง ปรับปรงุ พัฒนาอาคารสถานทีว่สัดุอุปกรณ์ 
เครื่องมอืเครื่องใช้ในการปฏิบัตงิานและการใหบ้ริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ๕.๓ ปรับปรงุพฒันาระบบการจัดเก็บรายได้และ
การปฏิบัตงิานให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

๕.๕ส่งเสริมการเข้าถงึขอ้มูลข่าวสารของประชาชนและ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใต้สิทธิ เสรีภาพ ความ
เสมอภาค และการเคารพสิทธผิู้อื่นตามกฎหมาย 
 

 ๕.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ทุกภาคส่วนในการร่วมคิด รว่มวางแผนร่วม
ดําเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์และร่วม
ติดตามประเมินผล 
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