




    

 

1 

 

  ส่วนที่  1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ประวัติความเป็นมาของต าบลคีรีราษฎร์ 
เป็นเผ่าม้งที่อพยพมาจากอ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ ปีพ .ศ. 2468 ประมาณ  2,000 คน      

มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยมูเซอ  อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  และได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านป่ากล้วย               
( แม่ละเมา ) ในปี พ.ศ. 2471  มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือนายเล่าอู  แซ่ม้า  และนายร่ม  แซ่ม้า  คนที่  2  ระยะเวลาถึง  
16  ปี ย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านป่าคา ( บ้านป่าคาปัจจุบัน) หมู่ที่ 13  ต.ช่องแคบ  อ.แม่สอด  จ.ตาก  รวม
ผู้ย้ายถิ่นฐานมาทั้งหมด ประมาณ  1,500 คน ปี พ.ศ. 2496  เหตุที่ย้ายเพราะการคมนาคมไม่สะดวกและอีกส่วนหนึ่ง
ย้ายไปอยู่ที่เหมืองแร่ บ้านอุ้มเปี้ยม  หมู่ที่   1  ประชาชนส่วนใหญ่  จะประกอบอาชีพการเกษตรและเลี้ ยงสัตว์  
ต่อมานายระแถ   แซ่ม้า เป็นผู้ใหญ่บ้านสืบต่อนายร่ม  เป็นเวลา  18  ปี  ต่อจากนั้นเริ่มมีลัทธิคอมมิวนิสต์ เข้าสู่พ้ืนที่ 
ปี พ.ศ. 2511 และรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นพ้ืนที่สีชมพู  และได้มีการจัดตั้งเป็นต าบลคีรีราษฎร์ ในปี  พ.ศ. 2508  
2. สภาพทั่วไป 

2.1 ที่ตั้งและขนาด 
ต าบลคีรีราษฎร์  ตั้งอยู่ตอนบนค่อนไปทางทิศตะวันออกของอ าเภอพบพระตามทางหลวงแผ่นดินถนนแม่
สอด  - อุ้มผาง  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอพบพระ  มีระยะทาง  35  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  595.44  
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  372,772  ไร่  มีพื้นท่ีใหญ่ที่สุดในอ าเภอพบพระ 

2.2  อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลมหาวัน  อ าเภอแม่สอด  และอ าเภอเมืองตาก 
ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลโมโกร  อ าเภออุ้มผาง และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก าแพงเพชร และอ าเภอวังเจ้า 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลช่องแคบ  ต าบลรวมไทยพัฒนา  ต าบลพบพระ  อ าเภอพบพระ 

2.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของต าบลคีรีราษฎร์  ประกอบด้วยป่าไม้ และเทือกเขาสูง สลับซับซ้อน ประกอบด้วย
ภูเขาสูง ประมาณร้อยละ  80  ของพ้ืนที่ปกครอง 

          ด้วยป่าโป่ง  ป่าดงดิบ  แหล่งน้ าส าคัญ ได้แก่  ห้วยอุ้มเปี้ยม  ห้วยแม่ละเมา  น้ าตกป่าหวาย   
2.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น  3  ฤดูคือ 
 ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่กลางเดือน  กุมภาพันธ์  เป็นต้นไป จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์  อากาศจะหนาวจัดในช่วงเดือน
ธันวาคม  ถึงเดือนมกราคม 
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม  เป็นต้นไปจนถึงเดือนตุลาคม     

2.5 โอกาสการพัฒนา 
ต าบลคีรีราษฎร์  มีสภาพทางกายภาพเป็นภูเขาสูงประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาอยู่ด้วยกันหลายเผ่า  
ประกอบด้วยเผ่ามูเซอ   เผ่าอีก้อ ( อาข่า )  เผ่าลีซอ   

เผ่าเย้า  เผ่าม้ง  จีนฮ่อ  มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นของตนเองเหมาะส าหรับการฟ้ืนฟู
อนุรักษ์ ไว้เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีอุทยานแห่งชาติน้ าตกป่าหวายดอยภูเขาสูง อันสวยงามเป็นหลังคาโลกในหมู่บ้าน
อุ้มเปี้ยม เล่ากันว่าสามารถมองไกลถึงริมฝั่งตะวันออกของจังหวัดสามารถมองเห็นแม่น้ าปิง 
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2.6 เขตการปกครอง 
การปกครองแบ่งออกเป็น  13   หมู่บ้าน  ดังนี้ 
2.6.1 หมู่ที่  1  บ้านอุ้มเปี้ยม 
2.6.2 หมู่ที่  2  บ้านแม่ละเมา 
2.6.3 หมู่ที่  3  บ้านป่าหวาย 
2.6.4 หมู่ที่  4  บ้านป่าคา 
2.6.5 หมู่ที่  5  บ้านร่มเกล้าสหมิตร 
2.6.6 หมู่ที่  6  บ้านป่าคาใหม่ 
2.6.7 หมู่ที่  7  บ้านป่าคาเก่า 
2.6.8 หมู่ที่  8  บ้านชิบาโ 
2.6.9 หมู่ที่  9  บ้านใหม่คีรีราษฎร์ 
2.6.10 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ยอดคีรี 
2.6.11 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ดินแดง 
2.6.12 หมู่ที่ 12 บ้านห้วยไผ่    
2.6.13 หมู่ที่ 13 บ้านร่มเกล้าเจริญสุข  
   

2.7 จ านวนประชากร ครัวเรือน 
ประชากร  ณ  เดือน  เมษายน  2564  จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  6,021  ครัวเรือน  รวมทั้งสิ้น   25,340 คน  

เป็นชาย   12,764  คน  เป็นหญิง  12,576  คน  หมู่บ้านที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด หมู่  5  บ้านร่มเกล้าสหมิตร 
1,284   ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  25,340 คน  โดยแยกจ านวนชาย – หญิง  แต่ละหมู่  ได้ดังนี้ 

 
หมู่ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

 
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

บ้านอุ้มเปี้ยม 
บ้านแม่ละเมา 
บ้านป่าหวาย 
บ้านป่าคา 
บ้านร่มเกล้าสหมิตร 
บ้านป่าคาใหม่ 
บ้านป่าคาเก่า 
บ้านชิบาโบ 
บ้านใหม่คีรีราษฎร์ 
บ้านใหม่ยอดคีรี 
บ้านใหม่ดินแดง 
บ้านห้วยไผ่ 
บ้านร่มเกล้าเจริญสุข 

745 
574 
428 
548 

1,284 
452 
244 
245 
466 
189 
255 
159 
432 

3,115 
372 
525 

1,019 
1,663 
1,000 
596 
771 
996 
550 
908 
467 
782 

2,929 
380 
464 

1,001 
1,673 
996 
646 
764 
1029 
524 
861 
448 
861 

6,044 
752 
989 

2,020 
3,336 
1,996 
1,242 
1,535 
2,025 
1,074 
1,769 
915 

1,643 
                       ยอดรวม           6,021 12,764 12,576 25,340 
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                ประชากรของต าบลสามารถแยกออกเป็นวัย ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

วัยเด็ก ( 0 – 4 ปี ) ชาย    1,188 หญิง    1,145 รวม   2,333 
วัยการศึกษา ( 5 –9 ปี ) ชาย    1,317 หญิง    1,187 รวม   2,504 
วัยการศึกษา (10-14ปี) ชาย    1,283 หญิง    1,312 รวม   2,595 
วัยเยาวชน ( 15-19 ปี ) ชาย    1,129 หญิง    1,273 รวม   2,402 
วัยเยาวชน ( 20-24 ปี) ชาย   1,035 หญิง   1,223 รวม   2,258 
วัยแรงงาน (25-29 ปี ) ชาย   1,006 หญิง    1,081 รวม   2,087 
วัยแรงงาน (30-34 ปี) ชาย   753 หญิง    839 รวม   1,592 
วัยแรงงาน( 35-39ปี) ชาย   607 หญิง     606 รวม   1213 
วัยแรงงาน( 40-44ปี) ชาย   382 หญิง    459 รวม  841 
วัยแรงงาน ( 45-49ปี) ชาย   387 หญิง    459 รวม  846 
วัยแรงงาน ( 50-54ปี) ชาย   299 หญิง    291 รวม  590 
วัยแรงงาน ( 55-59ปี) ชาย   234 หญิง    245 รวม  479 
วัยสูงอายุ  ( 60-64ปี) ชาย   197 หญิง    228 รวม  425 
วัยสูงอายุ ( 65-69ปี) ชาย   147 หญิง    154 รวม  301 
วัยสูงอายุ  ( 70-74ปี) ชาย   93 หญิง    101 รวม  194 
วัยสูงอายุ ( 70 ปีขึ้นไป) ชาย   110 หญิง    137 รวม  247 
 12,764 12,576 25,340 

ข้อมูลด้านรายได้ เฉลี่ยต่อคนต่อปี  
ข้อมูลประจ าปี 2563 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

บ้านอุ้มเปี้ยม 
บ้านแม่ละเมา 
บ้านป่าหวาย 
บ้านป่าคา 
บ้านร่มเกล้าสหมิตร 
บ้านป่าคาใหม่ 
บ้านป่าคาเก่า 
บ้านชิบาโบ 
บ้านใหม่คีรีราษฎร์ 
บ้านใหม่ยอดคีรี 
บ้านใหม่ดินแดง 
บ้านห้วยไผ่ 
บ้านร่มเกล้าเจริญสุข 

66,070.94 
68,161.09 
70,382.37 
47,725.95 
77,917.01 
85,289.41 
104,959.11 
49,346.98 
106.903.90 
50.625.66 
42.764.19 
54.498.28 
71,291.00 
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  โครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน 
2.7.1 การคมนาคม 

ต าบลคีรีราษฎร์  มีถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีต  ถนนลูกรัง และมีสะพาน  จ านวนมาก ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบดูแลของ อบต.คีรีราษฎร์ 

2.7.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  ปั้มน้ ามันและก๊าช  6  แห่ง 
-  โรงงานอุตสาหกรรม     3   แห่ง 
-  โรงสี 13  แห่ง 

2.7.3 สภาพทางสังคม 
การศึกษา 
-   โรงเรียนประถมศึกษา 6    แห่ง  ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  2 
2.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  3 
3.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  4 

       4.  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 
       5.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา  3 
       6.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ  4 

-    โรงเรียนปฐมศึกษาขยายโอกาส  6  แห่ง  ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  2 
2.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  3 
3.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  4 

       4.  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 
       5.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา  3 
       6.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ        

-    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลครีีราษฎร์  จ านวน  8  แห่ง  คือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย  หมู่ที่  3  มีเด็กอนุบาล 3  ขวบ  จ านวน  1  ห้องเรียนมี

สัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 25 คน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนจ านวน 50คน ครูประจ าศูนย์  2  คน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรรีาษฎร ์ 1 หมู่ที่  9 มีเด็กอนุบาล 3  ขวบ  จ านวน 1  ห้องเรียน มสีัดส่วนครู  1  คน     ต่อนักเรียน  
25  คน ปัจจุบันมีเด็กนักเรยีน จ านวน   106   คน  ครูประจ าศูนย์  4  คน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรรีาษฎร์  2 หมู่ที่  7 มีเด็กอนุบาล 3  ขวบ  จ านวน  1 ห้องเรียน มีสดัส่วนครู  1  คน  ต่อนักเรียน  25  
คน  ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จ านวน  82  คน  ครูประจ าศูนย์  3  คน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหมห่มู่ที่  6 มีเด็กอนุบาล 3 ขวบ จ านวน  1  ห้องเรียน มสีัดส่วนคร ู 1  คน   ต่อนักเรียน  
25  คน  ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จ านวน   58  คน  ครูประจ าศูนย์  3  คน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรม่เกล้าสหมิตร  หมู่ที่  5  มีเด็กอนุบาล 3  ขวบ  จ านวน  1  ห้องเรียน มีสัดส่วนครู  1  คน          
ต่อนักเรียน  25  คน ปัจจุบันมีเดก็นักเรียน จ านวน   68  คน  ครปูระจ าศูนย์  4  คน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี  หมู่ที่  10  มีเด็กอนุบาล 3  ขวบ  จ านวน  1  ห้องเรียน มีสัดส่วนครู  1  คน                      
ต่อนักเรียน  25  คน ปัจจุบันมีเดก็นักเรียน จ านวน   58   คน  ครปูระจ าศูนย์  3  คน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรรีาษฎร์ 3  บ้านชิบาโบ  หมู่ที่  8 มีเด็กอนุบาล 3  ขวบ  จ านวน  1  ห้องเรียน มีสัดส่วนครู  1  คน 
ต่อนักเรียน  25  คน  ปัจจุบันมีเดก็นกัเรียน จ านวน   80   คน  ครปูระจ าศูนย์  4  คน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มเปีย้ม  หมู่ที่   1  มีเด็กอนุบาล  3  ขวบ  จ านวน  1  ห้องเรียน มีสัดส่วนครู   1  คน ต่อนักเรียน  
25  คน  ปจัจุบันมีเด็กนักเรียน จ านวน   75   คน  ครูประจ าศูนย์  2  คน     
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     สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-   วัด/ส านักสงฆ์  3 แห่ง 
-   โบสถ์(คริสจักร) 17 แห่ง  ได้แก่ 

1.  คริสตจักรสัมพันธ์บ้านอุ้มเปี้ยม  หมู่ที่  1 
2.  คริสตจักรร่มพระคุณไมตรีจิต  หมู่ที่  5 
3.  คริสตจักรของพระคริสต์  1  หมู่ที่  5 
4.  คริสตจักรของพระคริสต์  2  หมู่ที่  5 
5.  คริสตจักรของพระคริสต์  3  หมู่ที่  5 
6.  คริสตจักรรวมสามัคคีธรรมสังกัดสภาสหกิจ  หมู่ที่  5 
7.  คริสตจักรร่มเกล้า  2  คณะคริสตจักรแบ๊บติสาหุ  หมู่ที่  5 
8.  โบสถ์สัมพันธ์อบรมอนุชน-เยาวชน  หมู่ที่  5 
9.  คริสตจักรพบพร  1  หมู่ที่  13 
10. วัดคาทรอริกนักบุญยอเซฟ  กรรมกร (อาข่า)  หมู่ที่  5 
11. คริสตจักรร่มเกล้าสหมิตร  1  หมู่ที่  13 
12. คริสตจักรไมตรีจิตร่มเกล้า 2 หมู่ที่ 13 
13. คริสตจักรพบพร  2  หมู่ที่  5 
14. คริสตจักรป่าคาใหม่  หมู่ที่  6 
15. โบสถ์คริสตจักร  หมู่ที่  7 
16. คริสตจักรบ้านร่มเกล้า 1  หมู่ที่ 9 
17. คริสตจักรรวมไทย  11  หมู่ที่  11 

 -   ศาลเจ้า     14    แห่ง        
การสาธารณสุข 
 -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคีรีราษฎร์ 4 แห่ง 
 -   สถานบริการสาธารณสุขชุมชน   2 แห่ง 
 -   สุขศาลา     1 แห่ง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -  ป้อมยามสายตรวจต าบลคีรีราษฎร์ 2 แห่ง  ได้แก่  กิโลเมตรที่ 44 และกิโลเมตรที่ 48 
 -  จุดตรวจต ารวจเชิงดอย กม.49 สภ.พบพระ 1 แห่ง 
 -  ป้อม  อปพร.     1 แห่ง 
 -  ตชด.ภาค 6 กม.52    1 แห่ง 
การโทรคมนาคม 
 -  ที่ท าการไปรษณีย์   1 แห่ 
 -  สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ  9 แห่ง 
บริการทางการเงิน     

- ตู้ เอ ที เอม    4        ตู้ 
การไฟฟ้า 
 -  หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 หมู่บ้าน 
 -  หมู่บ้านที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์    1 หมู่บ้าน 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  -  ล าน้ า,ห้วย    6 แห่ง 
  -  บึง , หนองและอ่ืน ๆ     3 แห่ง     
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แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  -  ฝาย     16 แห่ง  
  -  บ่อโยก , บ่อบาดาล   20 แห่ง 
  -  ประปาภูเขา    26 แห่ง 
  -  ประปาหมู่บ้าน   13 แห่ง 
 กลุ่มมวลชนจัดตั้ง 
  -  ลูกเสือชาวบ้าน 2  รุ่น  380 คน 
  -  ไทยอาสาป้องกันชาติ 2  รุ่น  100 คน 
  -  อาสาสมัครสาธารณสุข 2  รุ่น  107 คน 
  -  กลุ่มอาชีพเกษตร   7 กลุ่ม 
  -  กลุ่มอาชีพค้าขาย   1 กลุ่ม 
  -  กลุ่มเย็บจักรทอผ้า   1 กลุ่ม  
 

                   รายช่ือ  ก านันและผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ในต าบลคีรีราษฎร์ 
                      1.หมู่  1  บ้านอุ้มเปี้ยม 
                         -   นายนิวัฒน์         อาชาวฒันกุล เป็น   ก านันต าบลคีรีราษฎร์                                    

2. หมู่   2    บ้านแม่ละเมา        
  -  นายวิทวัส         เฮงวัฒนสกุล  เป็น   ผู้ใหญ่บ้าน                                    
3.หมู่   3    บ้านป่าหวาย        
 -  นายสุเมธ     คีรีธีระวัฒน ์  เป็น   ผู้ใหญ่บ้าน 

  4. หมู่   4    บ้านป่าคา 
    -  นายชาติชาย      แซ่ย่าง เป็น    ผู้ใหญ่บ้าน 

  5. หมู่   5   บ้านร่มเกล้าสหมิตร 
                       -  นายอาตี๋       ยอลือ เป็น     ผู้ใหญ่บ้าน 
                       6.หมู่    6  บ้านป่าคาใหม่  
      -  นายใส่      แซ่ม้า เป็น     ผู้ใหญ่บ้าน 
                       7. หมู่   7  บ้านป่าคาเก่า 
                         -  นายภคิน      แสงอาชาชัย    เป็น    ผูใ้หญ่บ้าน 
                       8.    หมู่   8  บ้านชิบาโบ 
                          -  นายวีระพันธ์      มังกรอัศว   เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน 
                       9.    หมู่   9  บ้านใหม่คีรีราษฎร์ 
                          -  นายตะวัน         แซ่เฮ่อ เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน 
                       10.  หมู่   10 บ้านใหม่ยอดคีรี 
                          -  นายพนาไพร        แซ่ม้า เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน 
                       11.  หมู่   11  บ้านใหม่ยอดดินแดง   
                         -  นายวีรยุทธ์        มิ่งมานิต เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน 

  12.  หมู่   12  บ้านห้วยไผ่         
                            -  นายมนตรี        แซ่ย่าง เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน 

   13.  หมู่   13  บ้านร่มเกล้าเจริญสุข        
                                  -  นายก าพล       เข็มฤทธิ์ เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน 
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3.2 การปกครองท้องถิ่น 
มีองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์   เป็นองค์กรขนาดกลางและมีงบประมาณรายรับรายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์  3  ปี  ดังนี้.- 

รายรับ ปี 2561 ปี2562 ปี2563 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร   122,800 125800 132145.57 
  หมวหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 167,000 331800 101237.80 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   411,000 392500 432210.95 

  
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกา
พาณิชย์ 

110,000 288700 364981 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   1,300 182000 211048.46 
  หมวดรายได้จากทุน 

 
   

  รวมรายได้จัดเก็บเอง   1,392,500 1322300 1241632.78 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น      
  หมวดภาษีจัดสรร 

 
31,711,000 34039400 41922315.68 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บจัดสรรให้ อปท.    
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น      

  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอ านาจ
หน้าที่) 44,038,000 58638300 62736192 

    
 

56,896,500   
  รวมทั้งสิ้น 71,500,000 94,000,000 105900131.46 

          

รายจ่าย   ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 

งบกลาง   14,470,848 15,847,842 15,231,788 
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 15,177,960 23,079,560 18,959,566 
และค่าจ้างช่ัวคราว)     
งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอย

และ 
25,086,950 27,956,098 19,988,457.42 

หมวดค่าสาธารณูปโภค)     
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) 13,055,500 12,006,500 9,566,955 
งบรายจ่ายอ่ืน(หมวดรายจ่ายอ่ืน)   30,000 30,000 20,000 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)   13,303,600 15,080,000 14,527,800 
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ   71,500,000 94,000,000 78,294,565.42 
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                 การแบ่งเขตการเลือกตั้ง 
       -จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเขต1 มี1 คน แบ่งเป็น 9 เขตเลือกตั้งโดยประชากรเป็นหลัก  
       -  จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์  มี  26  คน  แบ่งเป็น  13  เขต และ 14  หน่วย       
เลือกตั้ง  โดยมีจ านวนประชากรเป็นหลัก  800   คน   

    เป็น  1  หน่วยเลือกตั้ง หมู่ละ  2  คน คือ 
 

 หมู่ที่  1  บ้านอุ้มเปี้ยม     หมู่ที่  2    บ้านแม่ละเมา 
  1.  นายฉิ  แซ่ซ้ง     1.  นายพีรพัฒน์ แสนยาตระกูลกิจ 
  2.  นายประจวบ แซ่กือ     2.  นายหวัดยิ่ง รักษ์แม่ละเมา  
 หมู่ที่  3   บ้านป่าหวาย     หมู่ที่  4   บ้านป่าคา 
  1.  นายฮู  แซ่กือ    1.  นายปริญญา ชีวาพนาคีรี 
  2.  นายบารมี ศรีไกรวรรณ    2.  นายหย่า แซ่ย้าง 
 หมู่ที่  5   บ้านร่มเกล้าสหมิตร     หมู่ที่  6   บ้านป่าคาใหม่ 
  1.   -     1.  นายเล่าจ๊ะ อาชาคีรี 
                     2.  นายสรรเสริญ   พรอันไพบูลย์   2.  นายสมเดช  ท้าววัฒนากุล   (ประธานสภา) 
 หมู่ที่  7   บ้านป่าคาเก่า     หมู่ที่  8   บ้านชิบาโบ 
  1.  นายหยี่  แซ่ม้า           1.  นายป๋อ แซ่ย่าง 
           2.  นายสงกรานต์ แซ่ย้าง           2.  นายพลวุฒิ แซ่ม้า  
 หมู่ที่  9   บ้านใหม่คีรีราษฎร์    หมู่ที่  10  บ้านใหม่ยอดคีรี   
  1.  นายธนกร รุ่งธนาดุล   1.  นายพิทักษ์  หทัยพิชิตชัย  (เลขานุการสภา) 
  2.  นายวิชัญ แซ่ท้าว    2.  นายตั๋ว แซ่ยั้ง 
 หมู่ที่  11  บ้านใหม่ดินแดง     หมู่ที่  12  บ้านห้วยไผ่ 
  1.  นายณัฐภัทร คงภูผา    1.  นายสรวิศ แซ่มี  (รองประธานสภา) 

2.  นายไพศาล เหล่าเสรีภาพ   2.  นายสว่าง ชาตพุทธิ                                                                   
หมู่ที่  13  บ้านร่มเกล้าเจริญสุข 

1. นายวินัย อยู่เหล่าพาณิชย์ 
2. นายสมศักดิ์ หลีชัยกุล 

นายชานน     โชติคัดนานต์        เป็น  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์     
นายอภิสิทธิ์      ชัยรัตนกุลเดช       เป็น   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
นายชีเพ่  พ่อค า    เป็น   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์  
นายยิ่ง  แซ่ว่าง    เป็น   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
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ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1. การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

1.1สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ กองทุนหมู่บ้านละ  100,000  บาท เริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2544  โดยไม่คิดดอกเบี้ยมีเงินกู้ก าหนดระยะเวลาการใช้เงินคืนไม่เกิน  5  ปี  รวม  13  
หมู่บ้าน 

1.2ส่งเสริมการปลูกไม้ผลด าเนินการตามโครงการแนวทางพระราชเสาวนีย์  4  มาตรการ  คือ  การ
ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์แหล่งน้ าล าธาร  การป้องกันสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฎิกูล  และการปลูกหญ้าคลุมดิน  โดยแต่
ละหมู่จะได้รับเงินสนับสนุนจัดซื้อพันธุ์ไม้ผลแจกกับครบทุกครัวเรือน 
2. การด าเนินงานด้านสังคม 

 2.1จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  8 แห่ง 
 2.2ได้รับ เงินถ่ายโอนโครงการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการคนชรา  จากกรมส านักงาน
ประชาสงเคราะห์จังหวัดตาก  หมู่  1 – 13  ส ารวจผู้สูงอายุ  ตั้งแต่  60  ปีขึ้นไป  ที่สมควรได้รับเงิน
สวัสดิการคนชรา  กับคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์  และท าการเบิกจ่ายโดยให้ผู้ได้รับเงินไปเปิดบัญ ชี
ธนาคาร และท าการโอนเงินเข้าบัญชีให้แต่ละรายไป 
        2.3  สนับสนุนทุนด าเนินชีวิตให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้ยากไร้ 
3. การด าเนินงานด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน 

3.1ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตามเส้นทางในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  เช่น  เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า  โคมไฟ  
สายไฟฟ้า  ฯลฯ 

3.2จัดสรรเงินงบประมาณตามแนวโครงการพระราชเสาวนีย์  โครงการจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ผล  แจก
ประชาชนในพื้นที่แต่ละครัวเรือน  จัดซื้ออุปกรณ์ เสาปูน  ลวดหนาม  ปูนซีเมนต์  เพื่อล้อมรั้วป่าชุมชน  เป็น
แหล่งไม้ใช้สอยของหมู่บ้านในอนาคต 
 3.3ก่อสร้างถนนลูกรัง  ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ,เสริมเหล็กขยายถนนดิน ทั้ง  13 หมู่ งบประมาณ
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลและเงินรายได้ รวมทั้งได้รับงบประมาณการถ่ายโอนจากหน่วยราชการ  เช่น 
กรมโยธาธิการ  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็นต้น 
4. การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 
4.1  ก่อสร้างระบบประปาภูเขา  ระบบประปาหมู่บ้าน  สร้างแท็งก์เก็บกักน้ า  ขุดสระ  รวม  13  หมู่บ้าน  
เพ่ือให้มีน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และเพ่ือใช้ในการเกษตร 
5. การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 

5.1 ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  โดยจัดซื้อทรายเคลือบสาร(ทรายอะเบท)  สนับสนุนสถานบริการ สถานีอนามัย 
5.2 พ่นหมอกควันเพ่ือก าจัดยุง ( ตัวเต็มวัย ) เมื่อเกิดโรคในชุมชนและโรงเรียน โดยจัดซื้อน้ ายาเคมี

สนับสนุนสถานบริการ  สถานีอนามัย 
5.3 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  เพื่อเตรียมรับสถานการณ์จากไข้เลือกออก 
5.4 การด าเนินการเริ่มตั้งแต่ ปี  พ.ศ.  2543  - ปีปัจจุบัน 
5.5 แจกนมกล่อง  ยูเอชที  ให้เด็กที่มีภาวะขาดแคลนสารอาหาร ระดับ 1 ,2  และ 3 จ านวน  283  คน            

ใน 6  โรงเรียน  โดยได้รับการถ่ายโอนจากกรมอนามัย  
6. การด าเนินงานด้านการเมือง  การบริหาร 

6.1 บริการต่าง ๆ ให้ความความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ  อบต .  และการบริหาร การปกครอง                       
ตามระบอบการปกครองประชาธิปไตย โดยมีการรณรงค์ 

การเลือกตั้งทุกระบบ  การสาธิตการเลือกตั้งก่อนลงสนามจริง 
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6.2 การพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น  และพนักงานส่วนท้องถิ่น            
ให้สามารถรองรับภารกิจที่จะถ่านโอนจากส่วนราช 

การต่าง ๆ ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนปรับบทบาทกระบวนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ  และวิทยากรสมัยใหม่  โดยตั้งงบประมาณการฝึกอบรม  สัมมนา  ตาม
ความเหมาะสมกับสถานะทางการคลัง   
7. การด าเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

7.1  สนับสนุนงบประมาณ  การจัดซื้ออุปกรณ์ การเรียนการสอน การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน   
      7.2 จัดซื้อนมถุงพลาสเจอไรน์    ยูเอสที  แจกนักเรียนทุก ๆ โรงเรียนให้แก่เด็กท่ีมีภาวะขาดสารอาหาร 
ตามท่ีได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการและเงินสมทบของ อบต. 

7.3 ด าเนินการถ่านโอนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนตามยอดจ านวนที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วน
ราชการและเงินสมทบของ  อบต. 
7.4 ส่งเสริมประเพณีทางศาสนา  ตามวันส าคัญของศาสนา  ด้วยการจัดงบประมาณสนับสนุน การ

ท าบุญ ตักบาตร  การบ าเพ็ญประโยชน์ในวันส าคัญทางศาสนา 
7.5สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น โดยจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่แต่ละหมู่ เพ่ือจัดงานประเพณี

ท้องถิ่นของแต่ละเผ่า  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒธรรมอันดีงาม  รวมทั้งอุดหนุนส่วนราชการอ่ืนที่ขอรับการ
สนับสนุน   เช่น  งานวันเกษตรอ าเภอพบพระของส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ  เป็นต้น 
8. การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8.1 จัดสรรเงินงบประมาณสร้างที่รองรับขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย   
8.2 จัดซื้อพันธ์กล้าไม้ผลแจกจ่ายประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านต าบลคีรีราษฎร์ 
8.3 จัดซื้อลวดหนาม  เสาปูนซีเมนต์  เพ่ือล้อมรั้วป่าชุมชน   
8.4 จัดซื้อถังขยะ   
8.5 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน การสร้างเมืองน่าอยู่  เพ่ือคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนโดยทั่วไป 
 

9. การด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
9.1 การจัดท าประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
9.2 สนับสนุนเงินงบประมาณด้านการป้องกันต่อต้านยาเสพติดทั้งในสถานการศึกษา  และอื่น ๆ 

เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรม  การก่อสร้างสนามกีฬา  จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้
นั ก เ รี ย น   ก า ร ส นั บ ส นุ น แ น ว ท า ง ก า ร ใ ช้ พ ลั ง แ ผ่ น ดิ น เพื่ อ เอ า ช น ะ ย า เส พ ติ ด                                       
ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี  ที่ 119/2544  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2544 

 
*************************** 
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   ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียง” เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน 
   วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
   วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของ ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๑) 
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้ ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ๕) ความ
หลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ ๖) ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น 
การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ  ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ  ระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้  ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้
กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของ
ประชากรไทย (๒) ความม่ันคง ปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการ
มี ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ความมั่นคง (๔) บทบาทและ

2.1.1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

2.1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมห

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่าง ประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความ
มั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก ่ 
   ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคง และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน หลัก
ของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและ
เสริมสร้างกลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 
   ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไข ปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความม่ันคง ในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ (๔) 
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล ๓. การพัฒนา
ศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
กองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี 
ประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความม่ันคง รวมทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 
และ (๓) การพัฒนา ระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ ๔. การบูรณาการ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความ
สงบสุข สันติสุข ความม่ันคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การ 
เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้างและ ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความ
มั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ ๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้ กลไกส าคัญต่าง ๆ ท่างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อม
ส่าหรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม (๒) การ
บริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ่านวยต่อการพัฒนา ประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองค์กร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
   2.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทาง
เศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ  ที่หลากหลาย รวมทั้งความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอด
รับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ 
ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน 
พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  ขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ
คนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ 



 

18 
 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งใน
ปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก ่
๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลาย
ของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปร
รูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ  เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญา ประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (๕) อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ 
๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับ
โลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิง 
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (๔) 
ท่องเที่ยวส่าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึง
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน  โครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิม
พ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ มหภาค ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่
มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) 
สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาส 
เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
   3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่
ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด  ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม    นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ที่ดี
ของคนไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ ๑. 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย 
(๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา (๔) 
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาค
ธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและ สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริม ให้
คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนา
คนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อน
การตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ 
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(๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ  (๔) 
ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ 
๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุก
ระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท 
ความรับผิดชอบ และการวาง ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวาง 
พ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบ การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนา และส่งเสริมพหุปัญญา
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบ สนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (๓) 
การดึงดูด กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ  พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับประเทศ ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ ที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่
ดีและ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริม 
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก ห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ โดย (๑) การ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ออกก าลังกาย กีฬาและ นันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนา บุคลากร
ด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

 4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการ
ดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการ
รวมตัวของ ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหาร
ราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ
พร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเอง และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน  การเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึง
บริการ ภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดใน
การเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑. การ
ลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและ
การคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจาย การถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงาน
ไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน (๕) สร้างหลักประกัน
ทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือ
ช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และ
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การศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้าง ความเป็นธรรมในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  โดย (๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง 
ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ  ตอบสนองต่อสังคมสูงวัย
และแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับ โครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไก การบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูล 
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่ ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) 
สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  
(๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาค
ประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) 
สนับสนุนการพัฒนาบน ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อ
สร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล ๔. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและ
การจัดการตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
(๓) สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกัน ทางปัญญาให้กับ
ชุมชน 
   5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือ
น่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม    ธรรมาภิบาล และ
ความเป็น หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่  เป็นตัวตั้งในการ
ก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน พ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับ
การฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น 
ได้แก่ ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่า ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและ
เพ่ิม พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ๒. สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิม มูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และ
สร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับ การ
ป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็น องค์รวม และ (๔) พัฒนาและ
เพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ของภาครัฐและภาคเอกชน และ 
(๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ๔. 
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พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) 
จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตาม
ศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ  อย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืน
ถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนา เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่ม
อาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัย
สิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า ๕. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และ
เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของ
ประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม  จากการใช้น้ าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความม่ันคง
ด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  ๖. ยกระดับ
กระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม 
(๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ส าคัญ  และ (๔) พัฒนาและด่าเนินโครงการ  ที่ยกระดับกระบวนทัศน์  เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 
  6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ ในการก ากับหรือในการ
ให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย 
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ การท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ 
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่าง สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัย  มีความเป็นสากล มี
ประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) 
ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ ๑. 
ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) 
การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความ
เชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบ
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บูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก
พ้ืนที่ โดย (๑) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุก
ระดับ ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการ
กระจายอ านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี  สมรรถนะสูง 
ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ๔. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย(๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการ
พัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหาร
ก าลังคนที่มี ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือ ประชาชน มี
คุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
(๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม  และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมี
เท่าที่จ้าเป็น โดย(๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมาย
เท่าที่จ่าเป็น และ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค โดย (๑) บุคลากรและ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการ
ค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
 
     
 
 
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
  1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
  1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 
 
  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

2.1.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12        
(พ.ศ. 2560 – 2564) 
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2.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน 
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
   3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
  4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม 

   4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคงสมดุลยั่งยืน 
   4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
   4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
   4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
   5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

  5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล 

5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกีย่วข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ 

   6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
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   6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
   7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
   7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
   7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
   7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   7.6 การพัฒนาระบบน้าประปา 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
   8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
   8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
   9.2 การพัฒนาเมือง 
   9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
  10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย 

10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค 

   10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
  10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

   10.6 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
   10.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
   10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
   10.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
   10.10ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
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   ภาคเหนือ ประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และ อุทัยธานี เป็นพ้ืนที่
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กลุ่มประเทศเอเชียใต้ และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมี
อาณาเขต ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและ ด้านเหนือ มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้น
พรมแดน และด้านตะวันตก ติดต่อ สหภาพเมียนมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
   ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟ้ืนฟู สืบสานและ
สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิตเพ่ือสร้าง
คุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ ท าเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนและ
บริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และ
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่ส าคัญ
ของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  จ าเป็นจะต้องพัฒาศักยภาพทางภูมิสังคม
ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่ มาใช้ใน
การต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการ
ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยาย
ฐานเศรษฐกิจของภาค 
 
 
 

2.1.3.1.แผนพัฒนาภาค 
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1. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ
ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

   2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้

เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตตลักษณ์ 
2.2 เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2.3 เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา

ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
2.4 เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการ

น้ าป่าต้นน้ าและปัญหาหมอกควัน 
   3. เป้าหมาย 
    3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

   3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือ
ลดลง 

   4.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่าง
ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม 

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
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 แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ 

วัฒนธรรม ได้แก่ (๑.) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์  ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  ล าพูน 
ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน (๒.) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพ้ืนที่
จังหวัดสุโขทัย และก าแพงเพชร (๓.) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี(4.) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/กีฬาเพ่ือการพักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการพ านักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน น่าน โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 

(1.) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มี
มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

(2.) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน ามาพัฒนาต่อยอดสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว อาทิ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การออกแบบ 
การสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสนับสนุน 
การพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

(3.) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพ่ือกระจายประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและน ามา
ประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

(4.) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาคเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและ
บริการรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี 

(5.) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือให้มีทักษะ
และองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่การผลิต การท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การ
สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการให้สอดคล้อ งกับ
ความต้องการของตลาดท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดทั้งการรักษาฐาน
เดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพและการสร้างตลาดในรูปแบบ e-tourism 

(6) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า โดยเฉพาะเมืองเก่าเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ตาก พะเยา น่าน 
ก าแพงเพชร ล่าปาง ล่าพูน และแม่ฮ่องสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง“แบรนด์” 
หรือเอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็น 
เมืองน่าอยู่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 

2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารและสินค้าเพ่ือ
สุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น
ศูนย์กลางและขยายสู่พื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 

   (1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 
ส่งเสริมการน ามาใช้เชิงพาณิชย์ ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการ 
ให้ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและ
ความงาม 

   (2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มี 
ความหลากหลายสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่ 
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การเป็น Medical & Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค 
   (3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัย 

และพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้ามีความแตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ สินค้า Life 
Style สินค้าหัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน 

   (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลัง 
ในการขับเคลื่อน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain 

(5) เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลุ่มวิสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในการด าเนินธรกิจ 

    ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ใช้ โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิ เศษ และการเชื่ อมโยงกับอนุภู มิภาค                 

GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน 

ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบ 
     ขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ 
     แนวตะวันออก-ตะวันตก รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งจะรองรับ 
     การเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 

2) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ให้มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรร, ทางเศรษฐกิจ
เทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาด
ใหญ่ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่ง
ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทาง วัฒนธรรม และ
พ้ืนที่เปิดโล่งตามหลักการจัดท าแผนผังภูมินิเวศ โดยเฉพาะเร่งรัดการด าเนินงานต,ผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
ขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณา ขยายขีดความสามารถของระบบ ท่าอากาศยาน พัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

3) พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ (อ าเภอเด่นชัย) เชียงราย (อ าเภอเชียงของ) 
และเมืองในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสนอ าเภอเชียง
ของ โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่  ของแต่ละ
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เมือง พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้ทั่วถึงสามารถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยรอบ  และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

4) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบการด าเนิน
ธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูกน ามาเป็นข้อ
กีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็ง ร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจ
ท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้ 

  5) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าท่ีตอบสนองตลาด 
    ในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน และ AEC โดยให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
    อย่างการเก้ือกูลกัน บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็น 
    เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
    เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 
     ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
   แนวทางการพัฒนา 
    

   1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตร 
ปลอดภัยในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาด 
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจาก 
การใช้สารเคมีท่ีมีต่อดินและน้ าส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภค 
อาหารเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค 

2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพได้แก่ (๑) การแปร      
รูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร (ไพล คาวตอง ยอ มะขามป้อม ค าฝอย) ในจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย ล าปาง ล าพูน     
 (๒) การแปรรูปข้าว พืชไร่ พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 
โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการ 
น าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม  
เกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และแปรรูปชีวมวล ในจังหวัดนครสวรรค์ และก าแพงเพชร โดย
สนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน 
สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการน าพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพื่อเป็นสินค้า น ากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล 
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เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและ 
พัฒนา ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิตแก่เกษตรกร เช่น
การโซนนิ่งพ้ืนที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์ 
สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 

   5) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่ม ี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล แหล่งเงินทุน และเทคโนโลยี 

   6) พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์ส าหรับสินค้าเกษตรจากชุมชน 
พัฒนานวัตกรรมส าหรับการสร้างระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรจากชุมชน เพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร 
ออนไลน์โดยเกษตรกร 

   7) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพ่ือใช้ 
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ านอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกร 
ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ 
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

แนวทางการพัฒนา 
    1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย 

โดยด าเนินการในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้ในการ 
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

    2) พัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่มีข้อจ ากัด 
ทางกายภาพและมีปัญหาความยากจน ตามแนวทางแม่ฮ่องสอนโมเดล 

    3) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ 
ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
 
    4) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการ 
บนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

    5) สร้างความเข้มแข็งและสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาให้กับสถาบันครอบครัว 
และชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตลอดจนการจัดสวัสดิการชุมชนได้ 
อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร 
จัดการน้้าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน 
อย่างย่ังยืน 

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าในพ้ืนที่ ๘ จังหวัด 

ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ จังหวัดน่าน โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคงและเป็นแหล่งดูดซับน้ าฝนและเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในแต่ละ
ลุ่มน้ าควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
ป่าต้นน้ า 

    2) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง วัง 
ยม และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ส าคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 
บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา การใช้ และ 
การอนุรักษ ์

    3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริม 
การปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้น าเศษวัสดุทางการเกษตร 
ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
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กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์  
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก  ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน  
 ทิศใต้                ติดต่อกับ  จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร ลพบุรี    
 ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ   สหภาพพม่า และจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนเหนือล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย 
และเพชรบูรณ์ มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยโรงงานและไม้ผล
ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวพัฒนา  East-West 
Economic Corridor   โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการ
สี่แยกอินโดจีน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกเชิงประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศน์และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อาทิประเพณีอุ้มพระด า

2.1.3.2.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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น้ าของจังหวัดเพชรบูรณ์ ส าหรับบริการพ้ืนฐานมีโครงข่ายคมนาคมทั้งการขนส่งทางอากาศ ทางบก และทาง
รถไฟที่สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า มีแหล่งเก็บกักน้ าขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ เขื่อนภูมิพลจังหวัด
ตาก เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเขื่อนแควน้อยจังหวัดพิษณุโลก มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ในการพัฒนาพ้ืนที่ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 เน้นการเสริมจุดแข็งท่ีศักยภาพทางการเกษตร และการท่องเที่ยวโดยต่อยอดการพัฒนา
ด้วยฐานความรู้และเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตเดิม พร้อมทั้ง
แก้ไขจุดอ่อนด้านการผลิต ทรัพยากรมนุษย์  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการใช้
โอกาส ด้านศักยภาพที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาคและเชื่อมโยงการพัฒนาตาม North – South   
Economic  Corridor และ East – West  Economic  corridor และประตูเชื่อมโยงชายแดนเมียนม่าร์  
และ สปป. ลาว  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ  ดังนี้                           

๑) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตร มุ่งเน้นให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นฐานการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดได้อย่างยั่งยืน                     
โดยสนับสนุนแนวทางการผลิตเกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์  และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม  พัฒนาระบบ Logistics  ส าหรับสินค้าเกษตร  และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพสนับสนุนการพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทนจากพืช  รวมถึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร  และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
           ๒) พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ เชื่องโยงภายในกลุ่มจังหวัดภาคและประเทศ
เพื่อนบ้าน ให้ความส าคัญกับการสร้างโอกาสให้เกิดการขยายตัว และการเชื่อมโยงทางการทางค้าและการ
บริการภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และกับประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก และระบบ 
Logistics เพ่ือสนับสนุนการค้าและการบริการ โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยง
สนับสนุนธุรกิจการบริการใหม่ที่มีศักยภาพ  อาทิ  ธุรกิจบริการสุขภาพ เพ่ือเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของกลุ่ม
จังหวัดพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ และบุคลากรของกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางการ
บริการสี่แยกอินโดจีน และเสริมสร้างความร่วมมือในระดับพ้ืนที่เพ่ือขยายการค้าชายแดน 

๓) สร้างคุณค่า (Value Creation) การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด เพ่ือ
ยกระดับการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด โดยการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างชาติส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
การตลาดและบุคลากร สร้างความปลอดภัยและมาตรฐานของการท่องเที่ยวด้านที่พัก  อาหาร  และการ
เดินทางรวมทั้งการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ การ
ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลของระบบ
นิเวศ เพ่ือสนับสนุนการผลิตและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ า และการ
บริหารจัดการน้ าให้ทั่วถึงและเป็นระบบ เพ่ิมสมรรถนะแหล่งกักเก็บน้ าเดิม และแหล่งกักเก็บน้ าใหม่ ตาม
ศักยภาพและความจ าเป็นของพ้ืนที่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ตลอดจนพัฒนาระบบเตือนภัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัย ทั้งดินถล่ม ภัยแล้ง เละอุทกภัย     
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วิสัยทัศน์   
        “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 

พันธกิจ 
1. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการสร้างสรรค์ 
3. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
1   พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน   
2.  พัฒนาโครงข่ายการค้า  การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 
3.  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
4.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพ่ิมที่ยั่งยืน 
2. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพ่ือใช้ศักยภาพแหล่งที่ตั้ง                            
และความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย - พม่า / ไทย - ลาว 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชงินิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและสุขภาพ 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
2. จ านวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน 
4. เส้นทางเชื่อมโยง E –W – E – C  ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
5. จ านวนเครือข่ายการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดจีน และประเทศสมาชิกอาเซียน 
6. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
7. จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
8. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
9. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
10. จ านวนหมู่บ้านและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม 
11. จ านวนหมู่บ้าน / ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
12. จ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน / ที่มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี                   

 ที่เหมาะสม 
2. พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistics 
3. พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ 
4. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 
5. เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการและการลงทุน 
6. ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว 
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7. ส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ 
9. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
10. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต/การค้า/การบริการอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า 
11. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

  12. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 

 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด จังหวัดได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

เพ่ือที่น ามาก าหนดเป็นทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนา “ประชาชน
มีคณุ ภาพชีวิตที่ดีและการ ท่องเที่ยว การลงทุนในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น”และแยกเป็นประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัด 
มุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่ ผู้ ด้อยโอกาส และราษฎรชาวไทยภูเขา และผู้ที่มี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.และกระจายความเจริญของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ท้องถิ่นทุรกันดาร โดยได้ 
ด าเนินการจัดท าโครงการแกไ้ขปญัหาดังกล่าว ดังนี้  

   1. พัฒนาคณุ ภาพชีวิตราษฎรชาวไทยภูเขา และผู้ด้อยโอกาสให้มีรายไดอ้ย่างยั่งยืน 
  2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ไฟฟ้า ประปาในถ่ินทุรกันดาร ให้สามารถเขา้ถึงบริการสาธารณะภาครัฐ  
  3. ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาเปน็แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

   4. สนองโครงการพระราชด าริฯ ของพระบรมวงศานุวงศ์เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา  
   5. ส่งเสริมและพัฒนาการระบบสุขภาพการศึกษา และการเข้าถึงบริการภาครัฐ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ ร่วมกับ
ป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมปริมาณพ้ืนที่ป่าไม่ 
ป้องกันปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไมใ้นบางพ้ืนที่ และปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยที่เกิด ขึ้นจากฝีมือ 
คน โดยไดด้ าเนินการจัดท า โครงการแกไ่ขปญัหาดังกล่าว ดังนี้  

   1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง       
   2. ก่อสร้างแก้มลิง ฝายชะลอน้ าฝายใต้ทรายแกนดินเหนียว  
   3. การปลูกป่าทดแทน  
   4. สร้างป่า สร้างรายได ้ 

  5. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร บุก และการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์                  
   6. ระบบบริหารจัดการขยะชุมชน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร จังหวัดมุ่งเน้นการที่จะช่วยเหลือเกษตร อย่างเป็น
ระบบ โดยการส่งเสริมการเพาะปลูก โดยลดการใช้สารเคมี   มุ่งไปสู่เกษตรปลอดภัย พัฒนาสินค้ าทาง 
การเกษตร การปศุสัตว์ (เลี้ยงโคเนื้อ) การจัดช่องทางจ าหน่ายสินค้า และการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

2.1.3.3.แผนพัฒนาจังหวัดตาก 
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EWEC)และเป็นจุดตัดระหว่าง แนวเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ North-South Economic Corridor (NSEC) ท า
ให้มีการ พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ทางบกและทางอากาศ Intensive Industry) เช่น ประเภท สิ่งทอตัด
เย็บเสื้อผ้า ประเภทโลหะ และอุตสาหกรรมการเกษตร สนับสนุนอุตสาหกรรมเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม แก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง โดยได้ด าเนินการจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้  

1. ส่งเสริมการแปรรูป การผลิต และการหาช่องทางการตลาด เช่น ส่งเสริมโคเนื้อพันธุ์ ตากแบบฃ
ครบวงจร  

     2. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริ  
  3. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น การขุดสระ ส าหรับกักเก็บน้ าการขุดลอกทางน้ าเข้าสู่ พ้ืนที่ 

การเกษตรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย  
4. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ลดใช้สารเคมี เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตของ

เกษตรกร ประเด็นยุทธศาสตร์ 4การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดนจังหวัดมุ่งเน้นที่ 
จะเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP พร้อมท้้งจัด
ช่องทางจ าหน่ายสินค้า และกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนที่ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และ 
สร้างความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับประเทศเมียนมา ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้ 
ด าเนินการจัดท าโครงการแก้ไขปญัหาดังกล่าว ดังนี้  

   1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

   2. ขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพของจังหวัดมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  

   3. ส่งเสริม พัฒนาจัดหาช่องทางการจ าหน่ายสินค้า OTOP  

   4. การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดน และความ สงบ
เรียบร้อยจังหวัดมุ่งเน้นการให้บริการประชาชน ความคุ้มค้า และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยได้ 
ด าเนินการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น พัฒนาบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพการ 
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน และมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน
ความ สงบเรียบร้อยในพื้นท่ีชายแดน โดยได้ด าเนินการจัดท าโครงการแกไ้ขปญัหาดังกล่าว ดังนี้  

1. จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดการท าผิดกฎหมายในพ้ืนที่ชายแดน  

   2. อบรมกองก าลังประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้านและชุมชน  

   3. การเชื่อมความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 

   ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  

  1) วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน ให้มีรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

   2. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปอ้งกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
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   3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร  

  4. เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพ้ืนที่การค้า ชายแดน 
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันรกัษา
ความม่ันคง ชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 2) เป้าหมายและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์“เมือง
น่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” จังหวัดตากได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
การท่องเที่ยวการลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้น”โดยได้ก้าหนดจุดเน้นเป้าหมายการพัฒนา (Positioning) ของ
จังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
    

 

 

 

 

 

   ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา 
     1.รอ้ยละของประชากรที่อยู่ใต้ความยากจนลดลงไม่น้อยกวา (%) 
    2.รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน (%) 
    3.สัดส่วนมูลการค้าชายแดนต่อ GPP เพ่ิมข้ึน (%) 
   3) แนวทางการพัฒนา 
    1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
    2. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม 
     3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
    4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
     5. การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 
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                      ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 

(จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์) 
วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision) 
“ศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน” 
เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals) 

 
1. มีการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และต่างประเทศ เพ่ือใช้ศักยภาพแหล่งที่ตั้งและความ
พร้อมของโครงสร้างบริการพื้นฐานที่มีอยู่สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับนานาชาติ 
2. มีการพัฒนาและอนุรักษ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ร่วมยุค รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ือเป็นฐานในการสร้างรายได้ทั้งด้านการท่องเที่ยวและ 
หัตถอุตสาหกรรม 
3. เป็นศูนย์ข้อมูลศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างศักยภาพการผลิตของพ้ืนที่และทรัพยากร
มนุษย์น ามาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่บริการ ระบบบริการ และสาธารณูปโภค การอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมการบริการที่
ประทับใจรวมทั้งส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัย 
 
5. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรที่เป็นระบบ 
เป็นจุดรองรับและประสานการเชื่อมโยงการค้าชายแดนการผลิตการตลาดด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการ
ท่องเที่ยว 
6. ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งได้รับการแก้ไข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 

“พัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีนแห่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว” 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด (Strategies) 

1. พัฒนาการคมนาคมเครือข่าย 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ร่วมยุค 
3. ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาภูมิภาค 
4. พัฒนาสู่ความเป็นเมืองบริการและมีความปลอดภัย 
5. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าทางการเกษตร 
6. ส่งเสริมการค้าชายแดน 
7. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า   

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 “พัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีนแห่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว” 

2.2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 จังหวัดตาก  สภาพทั่วไป  1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
 จังหวัดตาก ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 420 กม. มีเนื้อที่ ประมาณ 
16,406.650  ตร.กม. หรือประมาณ 10,254,156 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ      ติดต่อกับ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน  และจังหวัดล าปาง 
 ทิศใต้         ติดต่อกับ  จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  จังหวัดสุโขทัย จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์  และจังหวัดอุทัยธานีทิศ
ตะวันตก      ติดต่อกับ  ประเทศเมียนม่าร์ 

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 
 

 
 2. ลักษณะทางการปกครอง 

จังหวัดตากแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 1 กิ่งอ าเภอ 63 ต าบล และ 527 หมู่บ้าน 
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 13 แห่ง  องค์การ
บริหารส่วนต าบล 57 แห่ง สภาต าบล 1  แห่ง 

 
 
 

 3. ประชากร 

จังหวัดตาก มีประชากรรวมทั้งสิ้น 500,562 คน รายได้ประชากร 42,298 บาท/คน/ปีค้าขวัญของ
จังหวัด  “ธรรมชาติน่ายล ภมูิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม” 
สินค้า OTOP  น้ าข้าวกล้องหมี่เจียง 
วิสัยทัศน์ของจังหวัดตาก  

“ บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ชุมชนเข้มแข็ง ขจัดความยากไร้ใส่ใจทรัพยากร สิ่งแวดล้อม พร้อม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ” 

เป้าประสงค์ของจังหวัด  
1. บ้านเมืองที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการจากรัฐด้วย

ความรวดเร็วเป็นธรรมและทั่วถึง รวมทั้งปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันการค้าชายแดน โดยเป็นจุดรองรับและประสานเชื่อมโยงการค้าชายแดน การ
ผลิต การตลาด ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาเครือข่ายชุมชนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้เพ่ิมข้ึนและพ่ึงตนเองได้ 

4. มีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ตลอดจนข้อมูลการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นฐานในการสร้างรายได้ทั้งการท่องเที่ยวและหัตอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

1. บ้านเมืองน่าอยู่ 
2. ส่งเสริมการค้าชายแดน 
3. เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ขจัดปัญหาความยากจน 
4. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด 

1. ให้บริการประชาชนทุกระดับประทับใจ 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเข้าถึงองค์ความรู้ 
3. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
4. อาหารสะอาดปลอดภัยสู่ครัวโลก 
5. จัดบริการทางสังคม 
6. สร้างพ้ืนที่ด้วยสีเขียว สะอาดและสวยงาม 
7. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8. สร้างหุ้นส่วนพัฒนาการศึกษา การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
9. เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
10. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการผลิตและจ าหน่ายสินค้าชุมชน 
11. ปรับปรุงอนุรักษ์สองฝั่งแม่น้ าปิง 
12. พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีศักยภาพ 
13. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
14. พัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยว 
15. เสริมสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของนักท่องเที่ยว 
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1.4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก 
1) วิสัยทัศน์   “เมืองน่าอยู่   ประตูการค้าชายแดน” 

                     2) ประเด็นยุทธศาสตร์  / กลยุทธ์  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
และแก้ไขปัญหาความยากจน 

1.พัฒนาระบบสุขภาพ  การศึกษา  ชีวิต  การงาน  รายได้    
ที่อยู่อาศัย  ครอบครัวและชุมชน  และการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้าประปาให้
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและบริหารจัดการขยะ          
น้ าเสียอย่างยั่งยืน 

3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 1. ส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดภัย เกษตรผสมผสานอย่าง
ยั่งยืน 
2.พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า 
OTOP และการค้าชายแดน 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์  สิ่งอ านวยความ
สะดวกนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์  
2. พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมช่องทางการจ าหน่วยสินค้า OTOP 

5.การบริหารจัดการภาครัฐ การรักษา
ความม่ันคงชายแดนและความสงบ
เรียบร้อย 

1.สร้างขีดความสามรถในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงชายแดน 
2.พัฒนาระบบการให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวกประชาชน
และข้าราชการ 
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 1.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

แนวทางในการพัฒนา 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1.งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง 

1.2.งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และการบริหารจัดการน้ า
แบบบูรณาการ 
1.3. งานด้านการผังเมือง  และการควบคุมอาคาร 

2.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

2.1. งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
2.2.งานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
2.3.งานด้านการพณิชยกรรม 
2.4.งานด้านการท่องเที่ยว 

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.1.งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย 
3.2.งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม 
3.3. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.4. งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.5. งานด้านยาเสพติด 

4.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4.1. งานด้านส่งเสริมอาชีพ 
4.2. งานด้านสวัสดิการสังคม 
4.3. งานด้านการศึกษา 
4.4. งานสิทธิมนุษยชน 
4.5. งานด้านการสาธารณสุข 
4.6. งานด้านการกีฬา  และนันทนาการ 

5. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.1. งานด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.2.การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  รารีต  ประเพณี  รักษาอัตลักษณ์
ท้องถิ่น 
5.3.ท านุ บ ารุงศาสนาอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ 

6.ด้านการบริหารจัดการและอนุ
รักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.1.งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองดูแลและ
บ ารุงรักษาป่าและน้ า 
6.2. งานด้านขยะมูลฝอย 

7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 7.1. งานด้านการบริการจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
7.2.งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
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 2.1. วิสัยทัศน์ 
  “ประชาชนอยู่ดีกินดี เด็กและเยาวชนมีจริยธรรมน้อมน้าประเพณีเป็นเลิศ” 
  2.2. ก าหนดยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1    การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
แนวทางการพัฒนาที่  2    การพัฒนาการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและการบริหารจัดการน้ า  
แบบบูรณาการ   
แนวทางการพัฒนาที่  3      งานด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่  1    งานด้านส่งเสริมการลงทุน 
แนวทางการพัฒนาที่  2    งานด้านส่งเสริมการเกษตร 
แนวทางการพัฒนาที่  3    งานด้านพาณิชยกรรม 
แนวทางการพัฒนาที่  4       งานด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนาที่  1     การพัฒนางานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย 
แนวทางการพัฒนาที่  2     การรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม                         
แนวทางการพัฒนาที่  3     การพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
แนวทางการพัฒนาที่  4      การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย    
แนวทางการพัฒนาที่  5      การด้านยาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่  1     การพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
แนวทางการพัฒนาที่  2     การพัฒนาสวัสดิการสังคม      
แนวทางการพัฒนาที่  3     การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา   

        แนวทางการพัฒนาที่  4     การพัฒนางานสิทธิมนุษยชน   
แนวทางการพัฒนาที่  5     การพัฒนาการสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนาที่  6     การพัฒนาด้านกีฬา และนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่  1     ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น   
แนวทางการพัฒนาที่  2    การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีรักษาอัตลักษณของท้องถิ่น              
แนวทางการพัฒนาที่  3    ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ                       
ยุทธศาสตร์ที่   6           ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาที่  1      การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    
  แนวทางการพัฒนาที่  2    งานด้านขยะมูลฝอย 
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                                ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านบริหารจัดการที่ดี 

             แนวทางการพัฒนาที่  1  การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
             แนวทางการพัฒนาที่  2  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
   2.3  เป้าประสงค์ 

   1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   2)  การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาการผลิต การลงทุน   
                     การท่องเที่ยว 
   3)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
   4)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   5)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
   6)  ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลรักษา มีการบริหารจัดการขยะ   
   7)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   2.4.  ตัวชีว้ัด 

   1)  ประชาชนในเขตอบต.คีรีราษฎร์มีน้ าเพื่อใช้ในการอุบโภคบริโภคและการเกษตรที่เพียงพอ 
   2)  ในเขตอบต.คีรีราษฎร์มีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80  
   3)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 

4)  ประชาชนในเขตอบต.คีรีราษฎร์ร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว  
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  10  
   6)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 5  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   7)  หมู่บ้านในต าบลคีรีราษฎร์ ร้อยละ  60  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   8)  การบริการจัดการของอบต.คีรีราษฎร์มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  60  
   9)  การบริการจัดการของอบต.คีรีราษฎร์มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  60 

2.4  ค่าเป้าหมาย 
  1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   - ค่าเป้าหมาย  จ านวน       โครงการ 

2)  ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาการผลิต  การลงทุน  การ
ท่องเที่ยว 

    - ค่าเป้าหมาย  จ านวน       โครงการ 
   3)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
    - ค่าเป้าหมาย  จ านวน       โครงการ 
   4)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   - ค่าเป้าหมาย  จ านวน       โครงการ 
   5)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
   - ค่าเป้าหมาย  จ านวน       โครงการ 
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   6)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
   - ค่าเป้าหมาย  จ านวน       โครงการ 
   7 )  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   - ค่าเป้าหมาย  จ านวน       โครงการ 
   2.6  กลยุทธ์ 

1.พัฒนาระบบสุขภาพ  การศึกษา  ชีวิต  การงาน  รายได้  ที่อยู่อาศัย  ครอบครัวและชุมชน  การ
คมนาคม  และสนับสนุนการท างานเครือข่ายการรวมกลุ่มชุมชน 
2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3.ลดความเสี่ยงภัยและเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ชุชนให้มีความพร้อมรับภัยพิบัติ 
4. ส่งเสริมการค้า การเกษตรที่ยั่งยืน  อาทิ  การเกษตรที่ดีและเหมาะสม  เกษตรผสมผสาน เกษตร
ทฤษฏีใหม่ บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์  สิ่งอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และการ
ประชาสัมพันธ์  
7. พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า OTOP 
8. ส่งเสริมการค้าชายแดน 
9.สร้างขีดความสามรถในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชายแดน 
10.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
11.พัฒนาระบบการให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวกประชาชนและข้าราชการ 

   12.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ 
  2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร   พร้อมกับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

   3)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   4)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
   5)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
    6)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอบต.มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
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 3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

  3.1. การวิเคราะห์ กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  SWOT  ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการพัฒนา 

    ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 - สภาพพ้ืนที่เอ้ืออ านวยกับการท าการเกษตร 
-  เป็นแหล่งเกษตรกรรม 
-  สภาพดิน  อากาศ  น้ า  เหมาะสมกับการท า
การเกษตร 
 
 

-  เกษตรกรยังขาดความรู้ด้านการน าเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้                                    
-  เกษตรผลิตผลผลิตเพื่อจ าหน่ายโดยไม่มีความรู้
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการ  จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 
- การขายสินค้าทางการเกษตรถูกเอาเปรียบจาก
พ่อค้าคนกลาง 
- เกษตรกรปลูกพืชชนิดเดิมซ้ าๆ 
-  นิยมใช้สารเคม ี

โอกาส อุปสรรค 
-รัฐบาลและทุกภาคส่วนให้ความส าคัญด้านราคาสินค้า
เกษตร  มีการประกันราคาเกษตรเพ่ือไม่ให้ประสบ
ภาวะขาดทุน 
 

-ภัยธรรมชาติท าให้พืชผลทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหาย 
-ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า  ได้ราคาไม่ดี
เท่าท่ีควร 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.คีรีราษฎร์     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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   ด้านสังคม 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
-เป็นสังคมที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
-มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
-ประชาชนปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน 
-ประชาชนให้ความสนใจสุขภาพในระดับหนึ่ง  

-ประชาชนขาดความเข้าใจเรื่องการจัดสวัสดิการ
สังคม 
-พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนยังไม่
เหมาะสม 
-ประชาชนไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 

โอกาส อุปสรรค 
-อบต.คีรีราษฎร์ให้การสงเสริมด้านสุขภาพ 
-มีการจัดระเบียบสังคม 
-มีการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
บทบาทของตนเองในสังคม 

-ปัญหาทางด้านหนี้สินของประชาชนยังมีอยู่มาก 
-ปัญหาการว่างงาน 

 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
-พ้ืนที่ อบต. คีรีราษฎร์  มีแหล่งท่องเที่ยว น้ าตกป่า 
หวาย 
-  มีงานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าที่สามารถเป็นที่สนใจ
ของนักท่องเที่ยว 
 

-ยังขาดการปรับปรุงให้เป็นที่น่าสนใจ  เพื่อการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
- การให้บริการ การจ าหน่ายสินค้า  ยังไม่มีความ
หลากหลาย 

โอกาส อุปสรรค 
-ผู้บริหารให้ความส าคัญกับสถานที่ท่องเที่ยว  
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-สถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่เล็ก ๆ ไม่เป็นที่รู้จัก
กับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นมากนัก 

ด้านศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
 1.ประชาชนเป็นชาวเขาเผ่าม้งและชนอ่ืนๆ อีก5เผ่า 
2.มีภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเผ่า 
3.มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเข้มแข็ง 
4.ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

1.องค์กรวัฒนธรรมของชนเผ่ามีความเชื่อเรื่องการมี
ลูกผู้ชาย 
2.เชื่อถือในเรื่องโชคลาง ไสยศาสตร์ 

โอกาส อุปสรรค 
1.มีการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
2.ผู้บริหารมีนโยบายให้การสนับสนุนด้านประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.วัฒนธรรมตะวันตกมีอิทธิพลกับกลุ่มวัยรุ่นมาก   

 

 
































































































































































































































































