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สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ  ๒๐  ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 6 ยุทธศาสตร 
 เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และเปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน 
จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว ท่ีจะทําใหประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสราง
มูลคาเพ่ิม และพัฒนากลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
เพ่ือยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม คนไทย
ไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สามารถ        
“รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึง บริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรม
ไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกท้ิงไวขางหลังการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการ
สรางสมดุลระหวาง การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  ยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตร
ชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมี
เปาหมายและประเด็นการพัฒนาไดแก 

1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

 มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคงประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอม

ของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ       

สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับ

ภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความ

ม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ 

ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของ       

หลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการ ของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปได

ตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 

  ๒) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 มีเปาหมายการพัฒนา ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด           

๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 

และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในดานอ่ืนๆ     

นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม            

(๒) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ ท้ังโครงขายระบบ

คมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการ

พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ 

พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับ 
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อนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทย

สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับ

รายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

  ๓) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกงและมีคุณภาพ 

โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ 

รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ี

ถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัย

รักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกรนักคิด 

ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

  ๔) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชน ทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวม           
การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนาน
ท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 
  ๕) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ท้ังภายในและภายนอกประเทศอยาง
บูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบ
ทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไป
อยางแทจริง 
  ๖) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐท่ีทํา
หนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล           
ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ี
เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึง
กันและเปดโอกาสให ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และ โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสราง จิตสํานึกใน
การปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน 
มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา                
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรมนา  
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  ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑3 
  การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แตท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561-2565) ไดสิ้นสุดลงและการ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 อยูระหวางการเสนอรางแผนซ่ึงไดกําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว  
ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีความสอดคลองกับ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดทําแผนท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13  ซ่ึงมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 
  ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมี
ความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาด
ใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการ
ปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบ
บูรณาการท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ
ท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ี
รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ัง
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืน ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม       
เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคตผานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ              
(3) “สรางคุณคาใหม ในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและ
ปรับปจจุบัน  พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม 
ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลกควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของ
คนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา      
มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม 
โอบออมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจาเปนในศตวรรษท่ี 21      
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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  ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีให
ความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ินมารวมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทาเพ่ือสวนรวม  การกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไก
บริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ
พรอมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ
สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมายการพัฒนา
ท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล
และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการ
กําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไป
ได โดยเปนการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยให
ความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาท่ี
สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการ       
ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ 
ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะ
เปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ 
และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน 
มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการ
พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 
 

แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

  ภายใตกระแสแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน อาทิ ความกาวหนาของเทคโนโลยีอยางพลิกผัน                     
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัย และภาวะโลกรอนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมกับปจจัย
เรงจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19  ท่ีกอใหเกิดความผันผวนของสถานการณทางเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดลอม    
แกหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น  พบวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  สามารถนํามาซ่ึงโอกาสและ
ความเสี่ยงท่ีจะชวยผลักดันใหการพัฒนาประเทศไทยในระยะตอไปใหเกิดผลสําเร็จหรือเปนอุปสรรค หนวงรั้งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวข้ึนอยูกับบริบทหรือศักยภาพและขีดความสามารถ
ของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยโอกาสท่ีสําคัญสําหรับประเทศไทยซ่ึงมีท่ีมาจากแนวโนม     
การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก  พบวามี ท่ีมาจากความกาวหนาและความแพรหลายของเทคโนโลยี เปนหลัก                      
ซ่ึงการสรรคสรางประโยชนจากเทคโนโลยีใหเกิดเปนโอกาส สําหรับประเทศไทยไดนั้น ตองอาศัยการพัฒนาคนและระบบ
บริหารจัดการดานดิจิทัลและขอมูลสารสนเทศใหมีความพรอม เพ่ือรองรับโอกาสท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงใหกระจาย
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ลงสูทุกภาคสวนอยางท่ัวถึง เทาทันขณะเดียวกัน  ความเสี่ยงท่ีคาดวาจะสงผลกระทบเชิงลบและเปนความทาทายท่ีสําคัญ
ตอประเทศไทยในการท่ีจะตองเรงแสวงหาแนวทางในการแกไขรับมือนั้น พบวามาจากแนวโนมดานการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากร  ความเหลื่อมล้ําดานดิจิทัล  รวมถึงปญหาสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ ซ่ึงจะบั่นทอนขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมถึงยังอาจเปนเง่ือนไขทาทายตอมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการสราง
ความเสมอภาคในสังคม ซ่ึงบริบทสถานการณของประเทศไทยท่ียังมีขอจํากัดภายในหลายประการนั้น หากไมไดรับการ
แกไขอยางเรงดวนแลว  อาจสงผลใหประเทศไทยมีความเปราะบางยิ่ง ข้ึนเม่ือตองเผชิญกับความเสี่ยงตางๆ                 
ท่ีมีความผันผวนสูง  ตลอดจนอาจพลาดโอกาสท่ีจะใชประโยชนจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาประเทศ
ไปสูเปาหมายท่ีตองการ และสงผลใหประเทศไทยไมสามารถกาวตามโลกไดอยางเทาทัน นําไปสูการสูญเสียความสามารถ
ในการแขงขันในระยะยาว และอาจตองจมกับปญหาเรื้อรังท่ีฉุดรั้งความกาวหนาของประเทศในทุกมิติอยางไมอาจ
หลีกเลี่ยงได   เ พ่ือใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  13                 
(พ.ศ.2566–2570) ให เ กิดผลสัมฤทธิ์ ในทิศทางท่ีจะนําไปสูการบรรลุ เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  20 ป               
ไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตเง่ือนไขความทาทายท้ังหลายดังกลาว จึงจําเปนท่ีประเทศจะตองเสริมสรางใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญในระดับโครงสรางของประเทศบนพ้ืนฐานของความเข็มแข็ง สมดุล และยั่งยืน เพ่ือกาวขามปญหา
อุปสรรคเดิมใหประเทศไทยมีสมรรถนะเพียงพอตอการบริหารจัดการความเสี่ยง พรอมท้ังเรงเพ่ิมศักยภาพใน            
การสรางสรรคประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสมและทันทวงที 
  ท้ังนี้ การยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของประเทศไทยในระยะเวลาอันใกลจะไมสามารถเกิดข้ึนได
อยางเปนรูปธรรมหากอาศัยเพียงการมุงแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานใน
รายละเอียดเพียงเล็กนอย เนื่องจากการปรับตัวแบบคอยเปนคอยไปจะไมเทาทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็วฉับพลันในยุคปจจุบัน อีกท้ังยังไมเพียงพอสําหรับการรับมือกับความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบท่ีรุนแรงและแผขยาย
ในวงกวาง หรือทันตอการแสวงหาโอกาสท่ีจะสรางผลประโยชนท่ีผลักดันใหประเทศไทยสามารถบรรลุเปาหมายในการ
พัฒนาภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติไดตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
  1. พลิกโฉมประเทศไทย สูเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางย่ังยืน 
  (Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand) 
  การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มีจุดประสงคเพ่ือ       
พลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปล่ียนแปลงประเทศขนานใหญ (Thailand’s Transformation) ภายใตแนวคิด 
“Resilience” ซ่ึงมีจุดมุงหมายในการลดความเปราะบาง สรางความพรอมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับตัวใหอยูรอดไดในสภาวะวิกฤติ โดยสรางภูมิคุมกันท้ังในระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือใหประเทศสามารถเติบโตไดอยาง
ยั่งยืน โดยการพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุมต้ังแตการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก               
ในขณะเดียวกัน กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ยังมุงกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผานการสรางความสมดุลในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาแกทุกภาคสวนเศรษฐกิจและ
สังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังการสรางความสมดุลระหวางความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศกับความสามารถใน
การพ่ึงตนเอง พรอมท้ังการปรับเปลี่ยนองคาพยพในมิติตางๆ ใหเทาทันและสอดคลองกับพลวัตและบริบทใหมของโลก 
โดยคํานึงถึงเง่ือนไขของสถานการณและทรัพยากรของประเทศ นอกจากนี้ กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ยังให
ความสําคัญกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนทุกกลุม และสงตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีไปยังคนรุนตอไปเพ่ือใหการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ และสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาประเทศท้ังหมดตามท่ีกลาวถึงขางตน       
การพลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’s Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จึงมีเปาหมายหลักเพ่ือพลิก
โฉมประเทศไปสู “เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” 
โดยใชองคความรูความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและ
พัฒนาประเทศในทุกมิติ เพ่ือสนับสนุน เสริมสรางการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขัน 
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และเพ่ือสงเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอยางท่ัวถึง ตลอดจนเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและ
การบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหเปนไปในทิศทางท่ีประเทศสามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได
อยางเทาทัน ตลอดจนสามารถอยูรอดและเติบโตไดอยางตอเนื่องในระยะยาวไปพรอมกับการรักษาความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  2.องคประกอบหลักของการขับเคล่ือนประเทศสู“เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางย่ังยืน” 
(Hi-Value and Sustainable Thailand)เนื่องดวยเปาประสงคท่ีตองการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ     
ทําหนาท่ีระบุทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีควรมุงเนนไดอยางชัดเจน การกําหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จึงมุงเนน
คัดเลือกประเด็นการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู Hi-Value and Sustainable 
Thailand ในองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก 1) เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (High Value-Added 
Economy)   2) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 3) วิถีชีวิตท่ียั่งยืน (Eco-Friendly 
Living) และ 4) ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) โดยภายใต
องคประกอบในแตละดาน ไดมีการกําหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซ่ึงเปนการบงบอกถึงสิ่งท่ีประเทศไทยปรารถนา
จะ ‘เปน’ มุงหวังจะ ‘มี’ หรือตองการจะ ‘ขจัด’ ในชวงระยะเวลา 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 เพ่ือสะทอนประเด็น
การพัฒนาท่ีมีความสําคัญตอการพลิกโฉมประเทศสูการเปน Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในป 2570 
โดยรายละเอียดขององคประกอบท้ัง 4 ดาน และหมุดหมาย มีดังนี้ 
  1) เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (High Value-Added Economy) 
  ไทยมีความสามารถในการแขงขันสูง บนพ้ืนฐานของการสรางมูลคาเพ่ิม จากการพัฒนาตอยอด และใช
ประโยชนจากองคความรูความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรม พรอมกับการลดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอม 
และมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ โดยการปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมท่ีมีความสําคัญ แตมีความ
เสี่ยงท่ีจะสูญเสียความสามารถในการแขงขันในอนาคตและมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียสวนแบงทางการตลาดหรือไดรับ
ผลกระทบเชิงลบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกหากไมมีการปรับตัว และสงเสริมภาคการผลิตท่ีไทยมีศักยภาพสอด
รับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยหมุดหมายท่ีประเทศตองบรรลุใหไดภายในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ       
ฉบับท่ี 13 เพ่ือใหเปาหมายของการมี “เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
ประกอบดวย 
 หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศช้ันนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
  ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเปนแหลงรายไดและการจางงานท่ีสําคัญ 
อยางไรก็ดี ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรของไทยกําลังเผชิญกับความทาทายหลายประการท่ีอาจ
ลดทอนความสามารถในการแขงขัน อาทิ การแขงขันดานราคาท่ีรุนแรงข้ึนในกลุมสินคาท่ีมีมูลคาเพ่ิมต่ํา การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มาตรฐานดานความปลอดภัยในระดับนานาชาติท่ีเขมงวดข้ึนตนทุนในการจัดหาน้ําเพ่ือการเกษตรและ
คาจางแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะเดียวกัน ความกาวหนาของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
อัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล จะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสามารถ
นํามาใชจัดการกับความเสี่ยงและขอจํากัดขางตนและยังเปนโอกาสในการเพ่ิมมูลคาของผลผลิต ซ่ึงจะนําไปสูการยกระดับ
รายไดของเกษตรกรและผูประกอบการแปรรูป รวมท้ังการใชทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ 
 หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณคาและความย่ังยืน  
  การทองเท่ียวเปนภาคบริการท่ีสําคัญของไทย โดยสรางมูลคาเพ่ิมสูงถึงรอยละ 18 ของ GDP มีการจาง
งานกวา 8.3 ลานตําแหนง และมีหวงโซอุปทานขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงไปยังหลายอุตสาหกรรม การทองเท่ียวจึงเปนหนึ่ง
ในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศมาอยางตอเนื่อง แตดวยรูปแบบกิจกรรมและการดําเนินธุรกิจการ
ทองเท่ียวของประเทศไทยท่ีผานมามักเนนใหความสําคัญกับการสรางรายไดอยางรวดเร็วจากการดึงดูดนักทองเท่ียว
ตางชาติปริมาณมาก ๆ ซ่ึงสงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและแหลงทองเท่ียวอยางรวดเร็ว เม่ือประกอบกับ
สถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีสงผลกระทบใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการท่ีเก่ียวเนื่อง
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กับการทองเท่ียวหยุดชะงักท่ัวโลก และอาจทําใหรูปแบบของตลาดการทองเท่ียวตองเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาว        
เม่ือพิจารณาประกอบกับบริบทความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับโลกท่ีสงผลใหรูปแบบการเดินทางและ
พฤติกรรมการทองเท่ียวเปลี่ยนไป กอใหเกิดโอกาสในการใชจุดเดนและความสรางสรรคเพ่ือพลิกฟนรูปแบบการทองเท่ียว
ไทยสูงทองเท่ียวท่ีมีมูลคาสูงมีเอกลักษณ บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหแหลงทองเท่ียว
และทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟู อันเปนการมุงเนนสูการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
 หมุดหมายท่ี 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน ประเทศไทยเปนฐาน 

การผลิตยานยนตสันดาปภายในท่ีสําคัญแหงหนึ่งของโลก อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนตเปนภาคการผลิตท่ี
จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีพลิกผันท่ีสุด ประกอบกับแนวโนมความพยายามในการลดกาซเรือนกระจก
ระดับโลก สงผลใหหลายประเทศมีนโยบายท่ีจะยกเลิกการใชยานยนตท่ีใชเชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคตอันใกลดังนั้น      
การสนับสนุนใหเกิดการปรับนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนตของไทยไปสูยานยนตไฟฟาจะเปนโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันและเพ่ิมการจางงานในอนาคต นอกจากนี้การเปลี่ยนผานของการใชรถยนตภายในประเทศ
ไปสูการใชยานยนตไฟฟา ยังจะชวยลดปริมาณการปลอยมลพิษอากาศและกาซเรือนกระจกไดอีกดวย 
 หมุดหมายท่ี 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง  
 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยและสุขภาพครบวงจรเปนการตอยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาลและ
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีประเทศไทยมีฐานเดิมท่ีแข็งแรงและมีหวงโซอุปทานเชื่อมโยงตอเนื่องครอบคลุมหลาย
อุตสาหกรรม ซ่ึงแมโลกจะเกิดวิกฤตการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยก็ยังไดรับการยอมรับในระดับสากล
ถึงระบบสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับการแพรระบาดไดเปนอยางดีอุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทยและสุขภาพครบวงจรของไทยจึงมีศักยภาพท่ีจะเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต            
โดยสามารถใชประโยชนจากโอกาสท่ีมาพรอมกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีกระแสความตระหนักถึงความสําคัญของ
สุขภาวะ รวมถึงการเขาสูสังคมสูงวัยท่ัวโลกท่ีสูงผลใหเกิดความตองการสินคาและบริการทางการแพทยและการดูแล
สุขภาพมีความเฉพาะทางและมีคุณภาพเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงตองอาศัยการสนับสนุนการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ทางการแพทยใหมีคุณภาพสูงและไดมาตรฐานสากล รวมถึงการตอยอดองคความรูและใชประโยชนจากเทคโนโลยี           
เพ่ือยกระดับการใหบริการทางการแพทยและการสงเสริมสุขภาพข้ันสูงอยางตอเนื่อง พรอมท้ังพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพของระบบสาธารณสุขในภาพรวมใหเพียงพอและมีการกระจายตัวบุคลากรและทรัพยากรดานสาธารณสุขอยาง
เหมาะสม 
 หมุดหมายท่ี 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกส  
 ท่ีสําคัญของภูมิภาค ความไดเปรียบดานภูมิรัฐศาสตรและศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และแนวโนม
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนความปกติใหมภายใตแนวคิดภูมิภาคนิคม (Regionalism) ประกอบกับไทยเปนประเทศท่ีมี
แนวระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคพาดผานมากท่ีสุด มีเสนทางคมนาคมขนสงและโลจิสติกสท่ีครอบคลุม ไดมาตรฐาน 
และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักท้ังในประเทศและแนวชายแดนรอบดาน มีฐานเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับหวงโซคุณคาโลก พรอมท้ังมีความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 
สงผลใหประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาสูการเปนประตูการคาการลงทุนท่ีสําคัญของภูมิภาคหากมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ขนสงและการเชื่อมโยงโครงขายโลจิสติกสในอาเซียนอยางไรรอยตอ 
 หมุดหมายท่ี 6 ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน  
 ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีเขมแข็ง โดยมีการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสคิดเปนมูลคากวา
รอยละ 15.4 ของการสงออกท้ังหมด 95 มีโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลท่ีครอบคลุมประชากรสวนใหญของประเทศและ
มีคุณภาพสูง รวมท้ังมีตลาดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและบริการดานดิจิทัลขนาดใหญอันดับตน ๆ ของอาเซียน อยางไรก็
ตาม หวงโซมูลคาในประเทศไทยสวนใหญเปนกิจกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมต่ํา อาทิ การรับจางผลิต และยังขาดการพัฒนา
องคความรูดานเทคโนโลยีในเชิงพาณิชยเปนของตัวเอง และโดยท่ีการเปลี่ยนผานสูยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
ไดผลักดันใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตองมีการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล ท้ังในมิติดานเศรษฐกิจและใน
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ชีวิตประจําวันมากข้ึน ในชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 13 จึงเปนโอกาสท่ีสําคัญของประเทศในการปรับบทบาท 
จากหนึ่งในหวงโซท่ีเปราะบางและสรางมูลคาไดต่ําสูการเปนฐานการผลิตสินคาข้ันสูงและบริการท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือยกระดับผลิตภาพสรางมูลคาเพ่ิม และเก้ือหนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในทุกภาคสวน 
  2) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
  ทุกกลุมคนในประเทศมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเต็มศักยภาพ ประชาชน
ไดรับความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ําลดลงในทุกมิติโดยการใชเทคโนโลยี ฐานขอมูลสารสนเทศ 
และดิจิทัลแพลตฟอรม เปนเครื่องมือในการสงเสริมการแขงขันท่ีเปดกวางและเปนธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในเชิง
ธุรกิจและผลักดันใหเกิดการเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง การสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะในเมืองหลักและทองถ่ินตางจังหวัด เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในเชิงพ้ืนท่ี ตลอดจนการ
ชวยเหลือผูมีรายไดนอยดอยโอกาสอยางตรงกับปญหาความตองการ การใชนโยบายการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการ
กระจายรายไดและการจัดความคุมครองทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม(socioeconomic mobility) ท้ังนี้ การมุงลดความเหลื่อมล้ําในเชิงธุรกิจ เชิงพ้ืนท่ี และเพ่ิมพลวัตการเลื่อนสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมดังกลาว จะนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําทางรายไดความม่ังค่ัง และการเขาถึงการศึกษา 
สาธารณสุข และบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณภาพ โดยหมุดหมายท่ีตองบรรลุในหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ      
ฉบับท่ี 13 เพ่ือผลักดันการสราง “สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค” อยางเปนรปูธรรมประกอบดวย 
 หมุดหมายท่ี 7 ไทยมี SMEs ท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได 
  เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนโดย SMEs ถึงรอยละ 43.2 และมีการจางงานกวา 11 ลานคน แต SMEs    
สวนใหญมีขอจํากัดท้ังในดานการเขาถึงแหลงเงินทุน การจัดหาแรงงาน และการแขงขันกับธุรกิจขนาดใหญอีกท้ังยังมี
แนวโนมท่ีจะตองเผชิญการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซ่ึงอาจสงผลใหผูบริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไดอยางรวดเร็ว และยังเปดโอกาสใหผูประกอบการรายใหม
สามารถเขามาแขงขันในตลาดไดงายข้ึน นอกจากนี้ สภาพเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวยังเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีสงผลให 
SMEs จํานวนมากไดรับผลกระทบและมีแนวโนมตองปดกิจการ สงผลตอการจางงาน และคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท่ีสุด การเพ่ิมโอกาสและเรงพัฒนาศักยภาพของ SMEs ใหสามารถใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดําเนินธุรกิจตลอด
กระบวนการและสามารถปรับตัวสูธุรกิจใหมท่ีมีแนวโนมความตองการมากข้ึนและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
อาทิ สินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จะชวยลดทอนความเสี่ยงดังกลาว พรอมท้ังลดความเหลื่อมล้ําในดานรายไดความม่ัง
ค่ัง เพ่ิมการแข็งขันในตลาดซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูการยกระดับผลิตภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยาง
ตอเนื่อง และเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว 
 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจทันสมัย และนาอยู 
  ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก          
โดยมีกรุงเทพมหานครเปนเมืองโตเดี่ยว ซ่ึงมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสูงกวาเมืองหลักอ่ืน ๆ 
ของประเทศอยางมาก สงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงนําไปสูความเหลื่อมล้ําในมิติดานโอกาสอ่ืน ๆ ท้ังดานการ
ทํางาน รายไดและการเขาถึงการศึกษาและบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพความเหลื่อมล้ําเชิงพ้ืนท่ีจึงเปนขอจํากัดในการ
พัฒนาประเทศของไทยมาโดยตลอด อยางไรก็ดี พ้ืนท่ีในภาคตางๆ ของประเทศมีศักยภาพและโอกาสท่ีสามารถนํามา
สรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคและประเทศโดยรวม ในขณะเดียวกัน ความกาวหนา
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถชวยใหการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนไปไดงายข้ึน การยายถ่ินฐานของแรงงานกลับสู
ทองถ่ินตางจังหวัดจากวิกฤตโควิด-19 และกระแสการใหความสําคัญกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regionalization)      
จะเปนท้ังโอกาสและแรงผลักดันในการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ังในแงของการสงเสริมการคาการลงทุน การเสริมสรางศักยภาพของ
ทองถ่ินและชุมชนเพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพของบริการสาธารณะในพ้ืนท่ี และการพัฒนา
พ้ืนท่ีใหนาอยูและมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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 หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ 
เหมาะสม แมวาสัดสวนคนจนโดยรวมจะลดลงอยางตอเนื่อง แตประเทศไทยยังคงมีคนจนจํานวนหนึ่งท่ีติดอยูในกับดัก
ความยากจนเรื้อรังและ/หรือขามรุน โดยท่ีผลประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายไปไมถึง และยังถูก
ซํ้าเติมดวยการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจ อัตราการพ่ึงพิงในครัวเรือนท่ีสูงข้ึน และการเขาไมถึงเทคโนโลยี 
ท่ีอาจลดทอนโอกาสในการขยับสถานะ ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอความเหลื่อมล้ํา โดยเฉพาะเม่ือความยากจนและขัดสนถูก
สงผานไปยังรุนลูกหลาน ในขณะเดียวกัน คนใกลจนและกลุมเปราะบาง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิม
สูงข้ึนท้ังแบบดั้งเดิมและแบบใหม (gigworkers) จําเปนตองไดรับความคุมครองท่ีเพียงพอเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงและ
สรางความม่ันคงทางรายได ท้ังนี้ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบขอมูลสารสนเทศ ถือเปนเครื่องมือสําคัญท่ี
จะชวยระบุกลุมเปาหมาย ปญหา และความจําเปน นําไปสูการออกแบบนโยบายชวยเหลือครอบครัวยากจนขามรุนได
อยางเฉพาะเจาะจง แกไขปญหาไดอยางตรงจุด และสามารถสรางแตมตอไดอยางเหมาะสม รวมถึงสามารถออกแบบ
ระบบประกันสังคมใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการและรูปแบบการทํางานท่ีเปลี่ยนไป 
  3) วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน (Eco-Friendly Living) 
  ทุกภาคสวนในสังคมมีรูปแบบการดําเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ือใหเกิดความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสภาพภูมิอากาศ พรอมท้ังสามารถรับมือและมีภูมิคุมกันจากสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ท้ังการจัดการของภาครัฐและ
บทบาทของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี เพ่ือมุงจัดการกับปญหาท่ีเปนภัยคุกคามสําคัญ
ท้ังในประเทศไทยและในระดับโลก ซ่ึงไดแกปญหาขยะ มลพิษทางน้ํา มลพิษอากาศ กาซเรือนกระจก และความเสี่ยงของ
ภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดวยการยกระดับระบบการจัดการและโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังพัฒนากลไกท่ีจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภคใหมีความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม โดยหมุดหมายท่ีตองบรรลุในหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 เพ่ือผลักดันการสราง “วิถีชีวิตท่ี
ยั่งยืน” อยางเปนรูปธรรม  
 หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 
  ขยะ น้ําเสีย มลพิษอากาศ และกาซเรือนกระจก ถือเปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตและบริโภค 
ซ่ึงในปจจุบันไดสงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมในระดับท่ีกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยและทําลายความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยปริมาณขยะและน้ําเสียท่ีมีปริมาณสูงเกินกวาความสามารถในการกําจัด ไดเล็ดรอดออกสู
สิ่งแวดลอมจนเปนผลเสียตอคุณภาพน้ําในแหลงน้ําและสิ่งมีชีวิตในทะเล ในขณะเดียวกัน มลพิษอากาศPM 2.5          
ซ่ึงมีแหลงท่ีมาสําคัญจากการจราจรและเผาพ้ืนท่ีเกษตร สงผลใหหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาคุณภาพ
อากาศท่ีเปนอันตอสุขภาพเปนประจําทุกปนอกจากนี้ ปริมาณกาซเรือนกระจกของท้ังโลกท่ียังคงมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน     
จะทําใหการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนในอนาคต อยางไรก็ดี ความกาวหนาทางเทคโนโลยีหลาย
ประการไดสงผลใหการจัดการปญหาทางสิ่งแวดลอมท้ัง 4 ประการอยางยั่งยืนสามารถทําไดดวยตนทุนท่ีลดต่ําลงเรื่อย ๆ 
และยังเปนโอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจไดในอีกทางหนึ่งดวย โดยเทคโนโลยีการรีไซเคิลและการบําบัดน้ํา
เสียทําใหสามารถนําวัสดุหลายประเภทและน้ําท่ีใชแลวมาหมุนเวียนใชประโยชนไดใหมเทคโนโลยีชีวภาพสามารถนํามาใช
เพ่ิมมูลคาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือลดความจําเปนในการเผาพ้ืนท่ีของเกษตรกร นอกจากนี้ พลังงานหมุนเวียนและ
ยานยนตไฟฟาจะเปนโอกาสในการลดกาซเรือนกระจกและมลพิษอากาศไดอยางมหาศาล 
  
 หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 
  เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีผานมา ภัยธรรมชาติหลายประเภท โดยเฉพาะ อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย
ไฟปา และการกัดเซาะชายฝ ง  เปนสาเหตุ ท่ีกอให เ กิดความสูญเสีย เปนประจํา ทุกป ท้ั งตอชีวิต ทรัพยสิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และมูลคาทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนมท่ีจะสงผลใหภัย
ธรรมชาติขางตนทวีความถ่ีและระดับความรุนแรงเพ่ิมข้ึน พรอมกันนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังอาจทําใหภัย
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ธรรมชาติประเภทอ่ืน ๆ ท่ีไมไดสงผลกระทบตอประเทศไทยมากเทาใดนักในปจจุบัน กลายเปนภัยคุกคามท่ีสําคัญใน
อนาคต อาทิ การเกิดน้ําทวมพ้ืนท่ีชายฝงอันเนื่องมาจากระดับน้ําทะเลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และสภาพอากาศรอนจัด นอกจากนี้ 
แนวโนมการขยายตัวของเมืองท่ีเพ่ิมข้ึนอาจยิ่งซํ้าเติมใหความเสี่ยงของภัยธรรมชาติเพ่ิมข้ึนไดหากขาดการควบคุมดานการ
ดานใชประโยชนท่ีดินและพัฒนาสิ่งกอสรางอยางเหมาะสมดังนั้น การลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้ังในมิติของการปองกันและบรรเทาภัย รวมท้ังการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ จึงเปน
ความทาทายท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศในระยะตอไป 
  4) ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
  ปจจัยขับเคลื่อนท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนผานประเทศไปสูการเปน Hi-Value and Sustainable Thailand 
โดยเฉพาะกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท้ังระบบการศึกษา และการยกระดับและปรับทักษะแรงงาน ท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหมและสงเสริมการเคลื่อนยายแรงงานไปสูภาคการ
ผลิตและบริการท่ีมีผลิตภาพและมูลคาสูง และกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ ท้ังระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ 
โครงสรางพ้ืนฐาน การใหบริการสาธารณะตลอดจนการติดตามประเมินผล ท่ีทันสมัย เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง 
ตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายท่ีตองบรรลุ
ในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 เพ่ือสราง “ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ” ประกอบดวยหมุดหมายท่ี 
12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต คนเปนรากฐานสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตาม คุณภาพการศึกษาและระบบการพัฒนาทักษะแรงงานของไทยยังอยูในระดับ
ต่ํา อีกท้ังยังประสบกับความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง สงผลใหขาดแคลนกําลังแรงงานท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ในระยะตอไป ปญหาดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึนจากอนาคตของงานและการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของทางเทคโนโลยี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีมาพรอมกับความตองการงานและทักษะประเภทใหมๆ       
รวมถึงทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรซ่ึงสงผลใหกําลังแรงงาน
ลดลงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ การขาดความพรอมทางเทคโนโลยีและความแตกตางระหวางพ้ืนท่ียังอาจทําใหปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและทักษะเพ่ิมสูงมากข้ึน อยางไรก็ดี ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การลดลงของประชากร 
และการขยายตัวของความเปนเมืองจะนํามาซ่ึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝกอบรมตลอดจนสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง เปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเปลี่ยนผาน
ประเทศไปสูการเปน Hi-Value and Sustainable Thailand ตอไป 
 หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง ภาครัฐมีความสําคัญตอการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศใน
ทุกมิติ อยางไรก็ตาม ปจจุบันภาครัฐของไทยมีขนาดใหญขาดความคลองตัว และมีรายจายประจํามาก อีกท้ังยังมี
โครงสรางการบริหารงานแบบรวมศูนยแตขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานขาดการมีสวนรวมของประชาชน        
และมีกฎหมายจํานวนมากท่ียังลาสมัยและขาดการบังคับใชท่ีมีประสิทธิภาพในระยะตอไป ปญหาดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะ
ขยายตัวไปสูปญหาภาระทางการคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเขาสูสังคมสูงวัย ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากความลาชาในการ
ปรับตัวใหญเทาทันกับเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีและการทํางานรูปแบบใหมรวมไปถึงความสามารถในการตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนท่ีมีอยางจํากัดทามกลางกระแสการตระหนักรูของสาธารณชน (Public Awareness)      
และการขยายตัวของความเปนเมืองดังนั้น ภาครัฐจึงจําเปนตองปรับโครงสรางและการบริหารงานใหมีความยืดหยุน
คลองตัวและมีสมรรถนะสูงโดยอาศัยโอกาสจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนงาน พัฒนาระบบ
ขอมูล และอํานวยความสะดวกในการใหบริการสาธารณะ ตลอดจนมุงปรับปรุงกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการปรับ
โครงสรางและพลิกโฉมประเทศในมิติตาง ๆ และสงเสริมศักยภาพของทุกภาคสวนในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศท้ังนี้ การกําหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ในชวงระยะเวลา 5 ปของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 13 เพ่ือนําไปสูการ
พลิกโฉมประเทศสูการเปน Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในป 2570 ไดพัฒนาข้ึนจากการนําโอกาสและ
ความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหผลกระทบของแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ตอสถานะของการ
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พัฒนาประเทศ มาใชเปนกรอบในการจัดทํารายละเอียดและสาระสําคัญของหมุดหมายท้ัง 13 ประการ โดยความ
เชื่อมโยงระหวางโอกาสและความเสี่ยงกับ 13 หมุดหมาย 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (เชียงราย  พะเยา  แพร  นาน) พ.ศ.2566– 2570 
 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาไว 3 ประเด็นดังนี ้

1) ศูนยกลางการขนสงและกระจายสินคาเนื่องจากกลุมจังหวัดฯมีชองทางการขนสงสินคาเชื่อมโยงกับ
กลุมประเทศ GMS และ AEC ท้ังทางบกและทางน้ําและดานการคาชายแดน 

 2) เปนศูนยกลางเมืองทองเท่ียวอารยธรรม “ลานนา” เนื่องจากมีวัฒนธรรมชนเผาท่ีโดดเดนสรางความ
ประทับใจแกนักทองเท่ียวและธรรมชาติท่ีสวยงาม 

3) สินคาเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัยโดยมีสินคาท่ีสําคัญไดแกขาวลาไยยางพาราโคเนื้อและสมุนไพร 
ตําแหนงการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไดใชศักยภาพในพ้ืนท่ีและกรอบการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ปและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 เพ่ือจะขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ี แตอยางไรก็ตาม
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยังคงมีปญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติท่ีตองไดรับการแกไขปญหาดังนั้น
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัดอยางยั่งยืนแลว กลุมภาคเหนือตอนบน 2 จึงมีเปาหมายของการพัฒนาและประเด็น
การพัฒนาพ้ืนท่ีดังนี้ 
เปาหมายการพัฒนา :  

“ประตูการคาสากลโดดเดนวัฒนธรรมลานนาสินคาเกษตรปลอดภัยประชาชนรวมใจอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ”  
พันธกิจ ( Mission) :  

1.สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการคาการลงทุนการทองเท่ียวและโลจิสติกสเชื่อมโยงสูสากล ใหมีการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

2.สงเสริมพัฒนาการและสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
3.พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมอารยธรรมแหงลานนาตะวันออกดํารงไว       

ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีเปนเอกลักษณและเปนอัตลักษณและสุขภาพ 
4.อนุรักษพัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี ความสมบูรณ

ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี 
เปาประสงคหลัก (Goals)  

1) เปนศูนยกลางการคาการลงทุนและโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) และ 
AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันและเพ่ิมรายไดจากการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ (กลุม GMS, AEC 
และประเทศอ่ืนๆ) รวมท้ังลดคาใชจายของผูประกอบการ 

2) เพ่ิมผลิตภาพและมูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีได
มาตรฐานเพ่ือมุงสูตลาดโลก 

3) พัฒนาการทองเท่ียวเพ่ิมมูลคาและคุณภาพผลิตภัณฑและคุณคาสินคาและบริการเนนฐานเศรษฐกิจท่ี
ยั่งยืนเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมรายได 

 4) ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษฟนฟูใหมีความอุดมสมบูรณและสิ่งแวดลอมและพลังงานไดรับ
บริหารจัดการตามมาตรฐานดวยความมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 
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ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

ประเด็นการพัฒนาท่ี  1 : พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคาการลงทุนและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับตางประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี  3 : พัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวเชิงนิเวศศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพเพ่ือสรางรายได

สูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซมูลคาเพ่ิมการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี  4 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ 

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 
 

1.4 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2566 - 2570) 
 วิสัยทัศน: “เชียงรายเมืองทองเท่ียวสรางสรรคสะอาด ปลอดภัย นายล” 
 จากเปาหมายการพัฒนาของจังหวัดท่ีกําหนดข้ึน สามารถแบงประเด็นการพัฒนาดังนี้แบงออกเปน 5 
ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
       ประเด็นการพัฒนา ท่ี 1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวเชิงสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 

     ประเด็นการพัฒนา ท่ี 2 การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินคาเกษตรเชิงสรางสรรค

ภายใตแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

     ประเด็นการพัฒนา ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการ และโลจิสตกิส 

     ประเด็นการพัฒนา ท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 

     ประเด็นการพัฒนา  ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคม

สรางสรรค 

1.5 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย   

     คําขวัญ  “เมืองพญามังราย สายใยน้ํากก พระหยกล้ําคา ไรแมฟาหลวงรวมใจ น้ําตกใสขุนกรณ” 
              วิสัยทัศน “แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และเชิงนิเวศ เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ เสริมสรางความม่ันคง 
ประชาชนอยูดีมีสุข” 
       ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการคา การลงทุน การเปนศูนยกลางการคมนาคม การทองเท่ียว   

และการเกษตรแบบยั่งยืน ใหสอดคลองกับกลุมประเทศ GMS  และ ASEAN 

    ยุทธศาสตรท่ี  2 ยุทธศาสตรการประยุกตใชการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือสรางภูมิคุมกันใหครอบครัวและชุมชน 

    ยุทธศาสตรท่ี  3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน 

    ยุทธศาสตรท่ี  4 ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยใชกระบวนการบริหารจัดการ

ภาครัฐบนหลักธรรมาภิบาล 
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1.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2566-2570) 
วิสัยทัศน “ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีสวนรวม ศูนยรวมเศรษฐกิจการคา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมี

ความสุข” 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหมีสมรรถนะสูง 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

การพัฒนาประเทศ  

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS  

กลยุทธ 1.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน  
กลยุทธ 1.2 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร  
กลยุทธ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของทองถ่ิน เพ่ือเชื่อมโยงกลุม
จังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS  
กลยุทธ 1.4 พัฒนางานดานผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  
กลยุทธ 2.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ 2.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ินใหไดมาตรฐานสากล  
กลยุทธ 2.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว วิถีชีวิตและอัตลักษณของคนในชุมชน  
กลยุทธ 2.4 สงเสริม อนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
กลยุทธ 3.1 สงเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดมาตรฐาน
การศึกษา  
กลยุทธ 3.2 สงเสริมและพัฒนาการศึกษาสูอาชีพ  
กลยุทธ 3.3 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน  
กลยุทธ 3.4 สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในทองถ่ิน  
กลยุทธ 3.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  
กลยุทธ 4.1 รักษาความสงบเรียบรอยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
กลยุทธ 4.2 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กลยุทธ 4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข สื่อดานอิเล็กทรอนิกส และปญหาแรงงานตางดาว  
กลยุทธ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน  
กลยุทธ 5.1 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
กลยุทธ 5.2 สงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะ น้ําเสีย และมลภาวะ  
กลยุทธ 5.3 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน  
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  
กลยุทธ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน  
กลยุทธ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ 6.3 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของทุกภาคสวน  
กลยุทธ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี 
 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2.1 วิสัยทัศน “ตําบลนาอยู เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีรวมสราง อนุรักษสิ่งแวดลอม นอมนําปรัชญา 
พัฒนาอยางยั่งยืน” 

  2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม(พ.ศ.๒๕66-๒๕70) ประกอบดวย 6 
ดาน ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

กลยุทธ ท่ี 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนสง/รางระบายน้ําและโครงสรางพ้ืนฐาน 
กลยุทธ ท่ี 2 พัฒนาระบบชลประทานประปาใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคและการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ

การเกษตร 
กลยุทธ ท่ี 3 พัฒนางานดานผังเมือง  และงานควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
กลยุทธ ท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ิน 
กลยุทธ ท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
กลยุทธ ท่ี 3 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองได 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ ท่ี 1 สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
กลยุทธ ท่ี 2 สงเสริมการดูแลสุขภาพการสาธารณสุขการปองกันและควบคุมโรคในพ้ืนท่ี 
กลยุทธ ท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กลยุทธ ท่ี 4  สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปญหายาเสพติด  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กลยุทธ ท่ี 1 การสรางจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 
กลยุทธ ท่ี 2 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการขยะ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลยุทธ ท่ี 1 ยกระดับการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบใหมีคุณภาพและท่ัวถึง 
กลยุทธ ท่ี 2 สนับสนุนการศาสนาการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
กลยุทธ ท่ี 3  สนับสนุนการสรางแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลายนําไปสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  
กลยุทธ ท่ี 4 สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
กลยุทธ ท่ี 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินรวมตรวจสอบและรับผลประโยชนรวมกัน 
กลยุทธ ท่ี 2 พัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยีใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ท่ี 3 พัฒนาระบบการจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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2.3 เปาประสงค 
  1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ตองการประชาชนอยางท่ัวถึง 
  2. สงเสริมพัฒนาอาชีพสรางงาน เพ่ิมรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผูดอยโอกาสทางสังคมให
ไดรับบริการและสวัสดิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางท่ัวถึงเปนหมูบานปลอดยาเสพติด 
  3. ประชาชนมีความสามัคคี สามารถปองกันและรับมือจากสาธารณภัยตางๆได ปญหายาเสพติดลดลง
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  4. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสงเสริมแหลงทองเท่ียว   
ในตําบลทุกมิติ 
  5. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน 
  6. ประชาชนเขามามีสวนรวมในวันสําคัญทางศาสนา และรวมอนุรักษฟนฟู รักษาศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาของทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  
  7.  องคการบริหารสวนตําบลมีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพ่ิมมากข้ึน 

 2.4 ตัวช้ีวัด 
   1. จํานวนโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานในดานตางๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะพัฒนาอยางท่ัวถึง 
23 หมูบาน 
  2. จํานวนประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีความรู ความเขาใจ และเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ือข้ึน  
  3. จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ และประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมีสิทธิและลงทะเบียนกับองคการบริหารสวน
ตําบลเพ่ือขอรับสิทธิไดรับบริการอยางท่ัวถึงทุกคน 
  4.  จํานวนกลุมสงเสริมอาชีพใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึน          
และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
  5. จํานวนครัวเรือนในตําบลแมขาวตมสามารถบริหารจัดการขยะไดดวยตนเอง ปริมาณขยะลดลง 
  6. ประชาชนผูประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแกไขปญหาความเดือดรอน  
  7. ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีลดลง  
  8. องคการบริหารสวนตําบลตําบลแมขาวตมมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 2.5 คาเปาหมาย 
   1. องคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานในดานตางๆ เพ่ือใหบริการประชาชนไดปละ     
ไมนอยกวา 2 โครงการ ตอป ตอหมูบาน 
  2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีความรูและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป   
  3. จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ และประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมีสิทธิและลงทะเบียนกับองคการบริหารสวน
ตําบลเพ่ือขอรับสิทธิไดรับบริการอยางท่ัวถึงทุกคน 100 เปอรเซ็นต 
  4. จํานวนกลุมสงเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึนปละ 2 กลุม เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึน และ
พ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
  5. จํานวนครัวเรือนในตําบลแมขาวตมสามารถบริหารจัดการขยะไดดวยตนเองเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 
ครัวเรือนตอปและปริมาณขยะลดรอยละ 5 
  6. ประชาชนผูประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแกไขปญหาความเดือดรอน รอยละ 80  
  7. ปญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลดลง รอยละ 5 ตอป 
  8. องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ รอยละ  8๐ 



31 
 

 2.6 กลยุทธ 
  1. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร 
  2. พัฒนาปรับปรุงดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  3. สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
  4. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาส 
  5. สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ   
  6. สงเสริมและพัฒนากลุมองคกรประชาชนใหมีความเขมแข็ง 
  7. ปองกัน บําบัด ฟนฟู ติดตามและชวยเหลือเก่ียวกับยาเสพติด 
  8. สงเสริมสนับสนุนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  9. สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และสรางเครือขายประชาธิปไตย 
  10. พัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร ดานการทองเท่ียวทุกมิต ิ 
  11. อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  12. อนุรักษ ฟนฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  13. สงเสริมใหประชาชนนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 
  14. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง   
  15. สงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานในดานตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลภายใตหลักธรรมาภิบาล 
  16. สงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
๑)  พัฒนาตําบลใหนาอยูมีความปลอดภัย โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีจําเปน

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒)  พัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําคัญทางศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๔)  กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางมีระบบและมีความยั่งยืน 
๕)  องคการบริหารสวนตําบลมีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
  3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ไดใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend)ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลง       
ท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

คาเปาหมาย 

กลยุทธ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.แมขาวตม 

เปาประสงค 

ตัวชี้วัด 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน 
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จุดแข็ง  (S : Strengths)   
1. ดานการบริหารจัดการผูบริหาร ผูนําสนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน ดานคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข การศึกษาอยางตอเนื่อง 
2. มีการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคตาง ๆ อยางตอเนื่องเพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึงทุกหมูบาน 
3. ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็กไดรับการพัฒนา สงเสริมใหมีความรูเพ่ิมข้ึนตามท่ีกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินใหการสนับสนุนเรื่องการศึกษาของผูดูแลเด็ก 
4.  มีเอกลักษณท่ีหลากหลายทางชาติพันธุทําใหมีการสงเสริมใหมีการนําประเพณีของแตละชาติพันธุมา

สูการอนุรักษและเผยแพร 
5. มีภูมิปญญาและปราชญทองถ่ินท่ีมีความรูความเชียวชาญในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมและการขับรอง 
6. มีการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในตําบลอยางตอเนื่อง 
7. มีการพัฒนาสงเสริมดานสาธารณสุขอยางตอเนื่องและครอบคลุมทุกหมูบาน 
8.  มีการบริการดานการแพทยฉุกเฉินและสงเสริมสนับสนุนงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยใหกับ

ประชาชนครอบคลุมทุกหมูบาน 
9.  มีพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ยางพารา ขาว สับปะรด ขาวโพด ถ่ัว ฟกทอง        

มันสําปะหลัง แตงโม เสาวรส เปนตน ทําใหประชาชนมีรายได 
        10.ประชาชนในตําบลมีฝมือและภูมิปญญาทองถ่ินในการแปรรูปผลิตภัณฑพ้ืนบาน  
จุดออน  (W : Weakness)  
  1.  มีการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ีสงผลใหเยาวชนเกิดปญหาสังคม 

2.  ประชาชนบางสวนไดรับการศึกษาไมถึงเกณฑ 
3.  ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปองกันและบรรเทาโรคติดตอไมเพียงพอ 
4.  ประชาชนใหความสําคัญดานสุขภาพอนามัยในระดับต่ําขาดบุคลกรการดูแลรองรับผูปวยและโรค

ระบาด 
5.  มีประชากรแฝงจํานวนมากในการแยงแรงงานและไมมีขอมูลในการควบคุมดูแล 
6.  ไมมีระบบการเตือนภัยและเฝาระวังทางธรรมชาติทําใหไมสามารถเตรียมพรอมการเคลื่อนยาย 

อพยพ 
7.  โครงสรางพ้ืนฐานเชน  ถนน ชํารุดมีอายุการใชงานมาก ประชาชนยังขาดแคลนน้ําสําหรับการ

อุปโภคบริโภค 
           8.  สถานท่ีทองเท่ียวยังไมไดรับการพัฒนาใหมีความเปนมาตรฐาน 
            9.  ราษฎรขาดความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โอกาส  (O : Opportunity)   

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและการสาธารณสุขเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาล
สงเสริม 

2.  การสงเสริมดานการจัดสวัสดิการสังคมซ่ึงเปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลมีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ิน 

3.  รัฐบาลใหการสนับสนุนนโยบายดานการศึกษาเปนวาระแหงชาติ และกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาของทองถ่ิน 

4.  การถายโอนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขาสูการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5.  นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจชายแดนทําใหเกิดการสรางงานในเขตพ้ืนท่ีใกลเคียง 
6.  มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีท่ัวถึงทําใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ท่ีทันสมัยได 
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อุปสรรค  (T : Threat)   
1. การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐไมเพียงพอตอการแกไขปญหาและความตองการของประชาชน 

2. การประสานงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเกิดความซํ้าซอนของ

งบประมาณทําใหเสียโอกาสพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ความตองการของประชาชนสวนใหญเปนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญซ่ึงสวนมากเปนโครงการท่ีเกิน

ศักยภาพท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการได 

4. การแกไขปญหาดานสังคมและการสาธารณสุข เปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวนท่ี

ตองประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

5. ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของจํากัดแนวทางการดําเนินการทําใหการดําเนินงานลาชา 

6. มีงบประมาณในการบริหารและพัฒนาทองถ่ินไมเพียงพอ 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม        
นั้นไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

1.โครงการ
สรางพ้ืนฐาน 

1.1 ขาดแคลนแหลงนํ้าในการเกษตร
และนํ้าประปาสําหรับอุปโภค-บริโภค
ยังไมพอเพียงและยังไมไดมาตรฐาน 

- แหลงนํ้าและ
นํ้าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหลงนํ้าและมี
นํ้าประปาใชอยางพอเพียงมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานมากข้ึน 

1.2 ไฟฟาสองสวางทางและท่ี
สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการ
ครอบคลมุพ้ืนท่ีไดท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและท่ีสาธารณะมีแสงสวาง
เพียงพอประชาชนไดรบัความ
สะดวกในการสัญจรไปมาและ
ปองกันการเกิดอาชญากรรมและ
อุบัติเหตไุด 

1.3 หมูบานขยายถนนเสนทาง
คมนาคมมเีสนทางเพ่ิมข้ึนระบบ
ระบายนํ้ายังไมเพียงพอ  

- ราง/ทอระบายนํ้า - พ้ืนท่ีใน อบต. - มีรางระบายนํ้าสามารถระบายนํ้า
ไดสะดวก ไมทวมขังไมอุดตัน ไมสง
กลิ่นเหม็นกอความรําคาญ 

1.4  ถนนในตําบล และเสนทางสาย
การเกษตรถนนยังเปนถนนดิน ถนน
ลูกรัง และเปนหลมุเปนบอ 

- ถนน - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนใหประชาชนไดสัญจรไปมา
สะดวก และปลอดภัย 

1.5 ประชาชนตองการเสนทางในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนและ  
อบต.ไมสามารถดําเนินการได
เน่ืองจากงบประมาณมไีมเพียงพอ  

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมท่ี
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการใหดําเนินการ 

- มีเสนทางในการคมนาคมได
มาตรฐานเพียงพอและ ประชาชน
ไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา 
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ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

2. ดาน
เศรษฐกิจและ
การทองเท่ียว 

2.๑ ประชาชนไมมีการวางแผนในการ
ดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล 

- ประชาชนสามารถวางแผนการ
ดําเนินงานไดเอง 

2.2 ขาดแหลงเงินลงทุนในการทํา
กิจการและประกอบอาชีพ 

-การลงทุน - ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล 

- มีแหลงเงินทุนในการการทํากิจการ
และประกอบอาชีพ 

2.3 ประชาชนขาดสถานท่ีกลางจดัจํา
หนวยสินคา 

-การพาณิชยกรรม -เกษตรกรในพ้ืนท่ี - รานคาแผงลอยมีสถานท่ีในการ
จําหนายสินคา 

2.4 คาแรงต่ําคาครองชีพสูงขาด
แคลนการจางงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล 

- ผลผลิตมรีาคมสูงและมีชองทางจัด
จําหนายสินคา 

2.5 ในเขต อบต. ไมมีแหลงทองเท่ียว
และกิจกรรมการทองเท่ียว 

- การทองเท่ียว - ในเขตเองคการ
บริหารสวนตําบล 

- มีแหลงทองเท่ียวในเขต อบต. และ
สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ิม
มากข้ึน 

3.ดานงาน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

3.1 มีการระบาดของโรคอุบัติใหม 
โรคระบาด โรคตดิตอ 

- ดานสาธารณสุข 
 

- ในเขต อบต. - ในพ้ืนท่ีไมมีการระบาดของโรค
อุบัติใหม  โรคระบาด  โรคตดิตอ 

3.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีปวยเปนโรค
เรื้อรังแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน เชน 
เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุมเสี่ยง
และผูปวย 

-การรณรงคใหประชาชนใสใจ
สุขภาพปองกันโรค 

3.3 ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน - ประชาชนในเขต
อบต. 

- การบริหารจัดการใหปริมาณขยะ 
คัดแยกถูกวิธีการใหมีปริมาณลดลง 

3.4 ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและสามารถเลือก
บริโภคอาหารท่ีปลอดภัยไดถูกตอง 

3.5 การขยายตัวของประชากรเพ่ิม
มากข้ึนทําใหเกิดการขยายตัวของ
อาคารบานเรือนทําใหเกิดเปนชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พ้ืนท่ีในเขต อบต. - ควบคุมการกอสรางอาคาร
บานเรือนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไมเกิดปญหาจากการ
กอสรางอาคาร 

3.6 การศึกษาสื่อการเรยีนการสอนยัง
ไมพอเพียง เด็กนักเรียนไมไดรับ
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงกวาข้ัน
พ้ืนฐาน และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอนท่ีพอเพียง  
เด็กนักเรยีนไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
มีงบประมาณในการศึกษาเลาเรียน 

3.7 เด็กและผูสูงอายุบางครอบครัว 
ผูสูงอายุอยูตามลาํพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

- ผูสูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผูสูงอายุและเด็กไดรับการดูแลท่ีดี 

3.8 เยาวชนและวัยรุนตดิเกมส สิง่
ลามก บุหรี่ เหลา สาเสพติด และทอง
กอนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุนใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุนมีอนาคตท่ีด ี
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ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

4.1 เปนพ้ืนท่ีท่ีการเกษตรขาด
แหลงนํ้าสําหรับใชใน
การเกษตร และดินท่ีมีสภาพ
เสื่อมโทรมจากการเกษตร 

- ดินและนํ้า - พ้ืนท่ีในเขต อบต. - การแกไขปญหาจัดทํา
แหลงกักเก็บนํ้าเพ่ิม 
การใหความรูเก่ียวกับ
การเกษตร 

4.2 มปีญหาเรื่องปริมาณขยะ
เพ่ิมข้ึน 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

- ปญหาขยะประชาชน
สามารถกําจัดขยะโดย
การคัดแยกอยางถูกวิธี
และลดปรมิาณขยะได   

5.การพัฒนาการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

5.1  ศลิปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและภูมิปญหาทองถ่ิน
ถูกลืมเลือนไปมาก 
 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกยอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญชาวบานใน
โอกาสตางๆ เพ่ือเปน
ตัวอยางแกเยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ไมถูกลืมและคง
อยูสืบไป 

5.2 ขาดสถานท่ีแหลงเรียนรู
สําหรับประชาชนในพ้ืนท่ี 

-การศึกษาเรียนรู - ประชาชนในเขต 
อบต. 

-การสรางแหลงเรยีนรู
ในตําบลสาํหรับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

5.3 ตองมีการพัฒนายกระดับ
การศึกษาท้ังในระบบและนอก
ระบบใหมีคณุภาพและท่ัวถึง 

-การศึกษา - ประชาชนในเขต 
อบต. 

-การเพ่ิมศักยภาพใหกับ
การศึกษาทุกระดับใน
พ้ืนท่ี 

6.พัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 

การขาดความรวมมือของ
ประชาชนในการมีสวนรวม 

-การมีสวนรวม - ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สวนรวมในกิจกรรมของ
สังคมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


