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คํานํา 
 

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 

มาตรา 50 (9)  หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 

หมวด 2 มาตรา 16 (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

รวมท้ังหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว 3467 ลงวันท่ี  14 ธันวาคม  2563  

เรื่องแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3 /ว 6086  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติการ 

ใชแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 

โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  

ยุทธศาสตรจังหวัด  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)  ซึ่งเทศบาล

ตําบลปาซางไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) และไดมีการประกาศใช เม่ือวันท่ี 29 

ตุลาคม 2564 แลว 

  ในการนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลปาซาง สอดคลองกับ

สภาพปญหาบริบทในทองถ่ิน เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการภายใตระเบียบและหนังสือสั่ง

การท่ีเกี่ยวของ จึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 21  
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อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 

มาตรา 50 (9) หนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล รวมถึงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 

หมวด 2 มาตรา 16 (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 25  

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการ

ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองหรือเชื่อมโยงกันระหวางแผนพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลตําบลปาซางกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตัวอยาง ในสวนที่ 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสวนที่ 3  

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ นายกเทศมนตรีตําบลปาซางจึงไดแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 

– 2570) คร้ังที่ 2 / 2566 โดยเปนไปตามความในขอ 4 และ ขอ 21 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 เร่ืองซักซอมแนวทางปฏิบัติการใช

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 

 ท้ังน้ี เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลปาซาง  โดยใชวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี  คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน สอดคลองตามหลัก

วิชาการชาง รวมถึงเพ่ือบรรลุเปาหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด ประกอบกับเทศบาลตําบลปาซาง

สามารถจัดทํางบประมาณรายจาย บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่เกี่ยวของ จึงไดดําเนินการแกไขแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )  แกไข  ครั้งที่ 2 / 2566  โดยผานความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีตําบลปาซาง 

เรียบรอยแลว 

หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570 )  แกไข ครั้งที่ 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อาํเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
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สวนที่  2 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 

  

 

   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 มีจุดมุงหมายสูงสุดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศใหสามารถบรรลุผลตามเปาหมายการพัฒนาระยะยาวท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติโดยมุงหวังให

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 ( พ.ศ.2566 – 2570 ) ทําหนาที่เปนกลไกในการชี้ประเด็น  

ที่มีลําดับความสําคัญสูงตอการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปและเพื่อผลักดันใหประเทศสามารถกาวขามความ

ทาทายตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสูความเจริญ เติบ โต ท่ี  ทุกภาคสวนได รับประโยชนอยางเทาเทียมกัน  

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  13 ไดกําหนดทิศทางและ เปาหมายของการพัฒนา 

บนพ้ืนฐานของหลักการและแนวคิดที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก  

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ตอยอดการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี 

ควบคูกับการใชเงื่อนไข 2 ประการเพื่อกํากับการกําหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในสวนตาง ๆ ไดแก 

เงื่อนไขความรูโดยการใชองคความรูทางวิชาการท่ีรอบดาน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน ของ

ประชาชนและความเปนธรรมในทุกมิติของสังคม  

2. แนวคิด Resilience ซึ่งเปนแนวคิดท่ีมุงเนนการลดความเปราะบางตอความเปลี่ยนแปลง 

อันประกอบดวยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ไดแก  

(1) การพรอมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถ ในการบริหารจัดการภายใต

สภาวะวิกฤติ ใหสามารถยืนหยัดและตานทานความยากลําบาก รวมถึงฟนคืนกลับ สูสภาวะปกติไดอยาง

รวดเร็ว  

(2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนา

ใหสอดรบักับความเปลี่ยนแปลง พรอมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอยางเทาทันเพ่ือแสวงหาประโยชนจากสิ่ง

ที่เกิดขึ้น และ  

(3) ก ารเปลี่ ยนแปลงเพ่ื อพรอม เติบ โตอย างยั่ ง ยื น  (Transform) หมาย ถึง  

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางและปจจัยพ้ืนฐานใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง  

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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3. เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของแนวคิด “ไมทิ้งใคร 

ไวขางหลัง” โดยมุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนทุกกลุม ทั้งในมิติของการมีปจจัยที่จําเปน 

สําหรับการดํารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดลอมที่ดี การมีปจจัยสนับสนุนใหมีสุขภาพท่ีสมบูรณ 

ทั้งทางรางกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใชศักยภาพของตนในการสรางความเปนอยูที่ดี รวมถึงการมุงสงตอ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีไปยังคนรุนตอไป  

4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเปนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคูกัน ไดแก 

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเขมแข็งของ 

ประเทศอันประกอบดวยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พรอมกับการใช 

ประโยชนจากองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม เพ่ือผลักดันให

ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และสามารถกระจายรายได โอกาส และ ความมั่งคั่งได

อยางทั่วถึง นอกจากนี้ การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ยังคํานึงถึงเงื่อนไขและ

ขอจํากัดของการพัฒนาประเทศที่  สืบเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งปจจัยตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งจะสงผลใหบริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต   

 

 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา  

การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใหสามารถกาวขามความทาทายท่ีเปน

อุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ จําเปนจะตองเรงแกไขจุดออนและขอจํากัดของประเทศที่

มีอยูเดิม รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงสําคัญท่ีมาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทท้ังจาก

ภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสรางความสามารถในการสรางสรรคประโยชนจากโอกาส ที่เกิดขึ้นได

อยางเหมาะสมและทันทวงทีดวยเหตุนี้ การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของ แผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคา อยางยั่งยืน” 

ซึ่งหมายถึงการสรางการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแตระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุง เสรมิสราง

สังคมที่กาวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนใหคนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมกับ

การยกระดับกิจกรรมการผลิตและการใหบริการใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมท่ีสูงข้ึน  โดยอยูบนพ้ืนฐานของ

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม   

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงไดกําหนดเปาหมายหลักของการ

พัฒนาจํานวน 5 ประการ ประกอบดวย  

1. การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสู เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ งยกระดับขีด

ความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการสําคัญ ผานการผลักดันสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิม 

โดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค ที่ตอบโจทยพัฒนาการของสังคมยุคใหมและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม พรอมท้ังใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจทองถ่ินและผูประกอบการรายยอยกับหวงโซ 

มูลคาของภาคการผลิตและบริการเปาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่สงเสริมการคาการลงทุนและนวัตกรรม 
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2. การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม มุงพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุค

ใหม ท้ังทักษะในดานความรู ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  และเรงรัด

การเตรียมพรอมกําลังคนใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และเอ้ือตอการปรับ

โครงสรางเศรษฐกิจไปสูภาคการผลิตและบริการเปาหมายท่ีมีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้ง ให

ความสําคัญกับการสรางหลักประกันและความคุมครองทางสังคมท่ีสามารถสงเสริมความมั่นคงในชีวิต  

3. การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม มุงลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  ท้ังใน

เชิงรายไดพ้ืนท่ี ความมั่งคั่ง และการแขงขันของภาคธุรกิจ ดวยการสนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบาง และ

ผูดอยโอกาสใหมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และจัดใหมี

บริการสาธารณะที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียมในทุกพ้ืนท่ี พรอมท้ังเพ่ิมโอกาสในการแขงขัน ของภาค

ธุรกิจใหเปดกวางและเปนธรรม  

4. การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความย่ังยืน มุงลดการกอมลพิษ ควบคูไปกับ การผลักดัน 

ใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถ ในการรองรับของ

ระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุ เปาหมายความเปนกลาง

ทางคารบอนภายในป 2593 และบรรลุเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยภายในป 2608  

5. การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง 

ภายใตบริบทโลกใหม มุ งสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปนสังคมสูงวัย   

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ 

กลไกทางสถาบันที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารงานของ 

ภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไดอยางทันเวลา 

มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

โดยตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละเปาหมายหลัก มีดังนี้ 

เปาหมายหลัก ตัวช้ีวัด สถานะปจจุบัน คาเปาหมายในป 2570 

1. การปรับโครงสราง 

ภาคการผลิตสูเศรษฐกิจ

ฐานนวัตกรรม 

รายไดประชาชาติตอหัว 7,097 เหรียญสหรฐัตอป 

(227,000 บาท) 

ในป 2563 

9,300 เหรียญสหรัฐตอป 

(300,000 บาท) 

 

2. การพัฒนาคนสําหรับ 

โลกยุคใหม 

ดัชนีความกาวหนาของคน 
(ประกอบดวยตัวชี้วัดใน 8 ดาน ไดแก 

สุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได 

ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม 

ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและ 

การส่ือสาร และการมีสวนรวม) 

0.6501 
(ความกาวหนาของคนอยู 

ในระดับปานกลาง)  

ในป 2563 

0.7209 
(ความกาวหนาของคนอยูใน

ระดับสูง) 

3. การมุงสูสังคมแหง 

โอกาสและความเปนธรรม 

ความแตกตางของความเปนอยู 

(รายจาย)  

ระหวางกลุมประชากรท่ีมีฐานะ

ทางเศรษฐกิจสูงสุดรอยละ 10 

และตํ่าสุดรอยละ 40  

5.68 เทา  

ในป 2563 

ตํ่ากวา 5 เทา 
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เปาหมายหลัก ตัวช้ีวัด สถานะปจจุบัน คาเปาหมายในป 2570 

4. การเปล่ียนผานการ

ผลิตและบริโภคไปสู 

ความย่ังยืน 

ปริมาณการปลอย 

กาซเรือนกระจก 

ในป 2562 

การปลอย 

กาซเรือนกระจก 

ในภาคพลังงานและขนสง 

 ลดลงรอยละ 17  

เมื่อเทียบกับปริมาณการ

ปลอยกาซเรอืนกระจก 

ในกรณีปกติ 

การปลอยกาซเรือนกระจก

โดยรวม (ครอบคลุม 

ภาคพลังงาน/คมนาคม 

และขนสง/กระบวนการ 

ทางอุตสาหกรรม/  

การจัดการของเสีย)  

ลดลงไมนอยกวารอยละ 20  

เมื่อเทียบกับปริมาณ 

การปลอยกาซเรือนกระจก 

ในกรณีปกติ 
 

5. การเสริมสราง 

ความสามารถของ 

ประเทศในการรับมือกับ

การเปล่ียนแปลงและ

ความเส่ียงภายใตบริบท

โลกใหม 

ดัชนีรวมสะทอนความสามารถ ในการรับมือกับการเปล่ียนแปลง 

ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัดยอย ไดแก 

1) ขีดความสามารถของการ

ปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวาง

ประเทศและการเตรียมความ

พรอมฉุกเฉินดานสุขภาพ 

รอยละ 85  

ในป 2563 

รอยละ 90 

โดยสมรรถนะหลัก 

แตละดานไมตํ่ากวา 

รอยละ 80 

 2) อันดับความเส่ียงดาน

ภูมิอากาศ 

อันดับเฉลี่ย 5 ป 

( 2558 – 2562 ) 

เทากับ 36.8 

อันดับเฉล่ีย 5 ป 

( 2566 – 2570 ) 

ไมนอยกวา 40 

 3) อันดับความสามารถ 

ในการแขงขันดานดิจิทัล 

อันดับท่ี 38 

ในป 2564 

อันดับที่ 30 

 4) อันดับประสิทธิภาพ 

ของรัฐบาล 

อันดับท่ี 20 

ในป 2564 

อันดับที่ 15 

 

 
 

 หมุดหมายการพัฒนา  

เพ่ือถายทอดเปาหมายหลักไปสูภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา 

(Agenda) ที่เอ้ือใหเกิดการทํางานรวมกันของหลายหนวยงานและหลายภาคสวนในการผลักดันการพัฒนาใน 

เร่ืองใดเรื่องหนึ่งใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 จึงได

กําหนดหมุดหมายการพัฒนา จํานวน 13 หมุดหมาย ซึ่งเปนการบงบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ 

‘เปน’ หรือมุงหวังจะ ‘มี’ เพื่อสะทอนประเด็นการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูงตอการพลิกโฉมประเทศไทยสู 

“สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบงออกไดเปน 4 มิติ ดังนี้  
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1. มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย  

หมุดหมายท่ี 1  ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  

หมุดหมายท่ี 2  ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน  

หมุดหมายท่ี 3  ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาที่สําคัญของโลก  

หมุดหมายท่ี 4  ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง  

หมุดหมายท่ี 5  ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสําคญัของภูมิภาค  

หมุดหมายท่ี 6  ไทยเปนฐานการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะท่ีสําคญัของโลก  

 

2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  

หมุดหมายท่ี 7  ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มี

ศักยภาพสูง และสามารถ แขงขันได  

หมุดหมายท่ี 8  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย 

เติบโตไดอยางยั่งยืน 

หมุดหมายท่ี 9  ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคน

มีความคุมครองทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม  

 

3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หมุดหมายท่ี 10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา  

หมุดหมายท่ี 11  ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

4. มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  

หมุดหมายท่ี 12  ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต  

หมุดหมายท่ี 13  ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมยั มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
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 แผนภาพความความเช่ือมโยงระหวางหมุดหมายการพัฒนากับเปาหมายหลัก 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับ

โครงสรางการ

ผลิตสูเศรษฐกิจ 

ฐานนวัตกรรม 

การพัฒนาคน

สําหรับโลกยุค

ใหมฐาน

นวัตกรรม 

 

การมุงสูสังคม

แหงโอกาสและ

ความเปนธรรม 

 

การเปลี่ยนผาน

ไปสูความย่ังยืน

ฐานนวัตกรรม 

การเสริมสราง 

ความสามารถของ 

ประเทศในการรับมือ 

กับการเปล่ียนแปลง 

และความเส่ียงภายใต 

บริบทโลกใหมฐาน

นวัตกรรม 

1    เกษตรและเกษตร

แปรรูปมูลคาสูง 

2    การทองเท่ียวเนน

คุณภาพและเนนความ

ย่ังยืน 

3    การผลิตยานยนต

ไฟฟา 

4    การแพทยและ

สุขภาพมูลคาสูง 

5    ประตูการคาลงทุน

และโลจิสตกิส 

6    อิเล็กทรอนิกส

อัจฉริยะ 

7    SMEs ท่ีเขมแข็ง

แขงขันได 

8    พื้นท่ีและเมือง

อัจฉริยะ 

10   เศรษฐกิจ

หมุนเวียนและสังคม

คารบอนต่ํา 

1    เกษตรและเกษตร

แปรรูปมูลคาสูง 

2    การทองเท่ียวเนน

คุณภาพและเนนความ

ย่ังยืน 

3    การผลิตยานยนต

ไฟฟา 

4    การแพทยและ

สุขภาพมูลคาสูง 

5    ประตูการคาลงทุน

และ โลจิสติกส 

6    อิเล็กทรอนิกส

อัจฉริยะ 

7    SMEs ที่เขมแข็ง

แขงขันได 

8    พ้ืนท่ีและเมือง

อัจฉริยะ 

9   เศรษฐกิจหมุนเวียน

และสังคมคารบอนต่ํา 

12   กําลังคน

สมรรถนะสูง 

4    การแพทยและ

สุขภาพมูลคาสูง 

5    ประตูการคา

ลงทุนและโลจิสติกส 

6    อิเล็กทรอนิกส

อัจฉริยะ 

7    SMEs ท่ีเขมแข็ง

แขงขันได 

8    พ้ืนท่ีและเมือง

อัจฉริยะ 

9   ความยากจนขาม

รุนแลความคุมครอง

ทางสังคม 

10    เศรษฐกิจ

หมุนเวียนและสังคม

คารบอนต่ํา 

12   กําลังคนสมรรถนะ

สูง 

13   ภาครัฐท่ีทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ 

 

1    เกษตรและเกษตร

แปรรูปมูลคาสูง 

2    การทองเท่ียวเนน

คุณภาพและเนนความ

ย่ังยืน 

3    การผลิตยานยนต

ไฟฟา 

5    ประตูการคา

ลงทุนและโลจิสติกส 

8    พื้นท่ีและเมือง

อัจฉริยะ 

10   เศรษฐกิจ

หมุนเวียนและสังคม

คารบอนต่ํา 

11   ภัยธรรมชาติและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

1    เกษตรและเกษตร

แปรรูปมูลคาสูง 

4    การแพทยและ

สุขภาพมูลคาสูง 

6    อิเล็กทรอนิกส

อัจฉริยะ 

8    พื้นท่ีและเมือง

อัจฉริยะ 

10   เศรษฐกิจ

หมุนเวียนและสังคม

คารบอนต่ํา 

11   ภัยธรรมชาติและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

13  ภาครัฐท่ีทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ 
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  หมุดหมายที่ 1  ไทยเปนประเทศช้ันนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  

1. เปาหมายการพัฒนา  

1.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตรชาติ  

หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง มีความ

เชื่อมโยงกับ เปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ทั้ง 5 เปาหมาย ไดแก  

เปาหมายที่ 1) การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

โดยยกระดับใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน และเศรษฐกิจทองถ่ินและผูประกอบการรายยอยสามารถ

เชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาของภาคการผลิตและบริการเปาหมาย  

เปาหมายที่ 2) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม โดยสนับสนุนใหกําลังคนมีคุณภาพ

สอดคลองกับความตองการ ของภาคการผลิตเปาหมาย 

เปาหมายที่ 3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ํา

ทั้ง ในเชิงรายไดและความมั่นคง รวมถึงโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจ และใหกลุมเปราะบางและ

ผูดอยโอกาส มีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้ึน 

เปาหมายที่  4) การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความย่ังยืน โดยการใช

ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ ขีดความสามารถในการ

รองรับของระบบนิเวศ และ  

เปาหมายที่  5) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตบริบทโลกใหม โดยประเทศไทยมีความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามที่

สําคัญในอนาคต โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาดรายแรงและโรคอุบัติใหมและภัย

คุกคามทางไซเบอร 

เปาหมายของหมุดหมายที่ 1 เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ พบวามีความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  จํานวน 3 ดาน  ไดแก  1) ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน   

2) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  3) ดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

1.2 เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เปาหมายท่ี 1  มูลคาเพ่ิมของสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงข้ึน 

เปาหมายท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ ความมั่นคงทางอาหาร  

   และความยั่งยืนของภาคเกษตร 

เปาหมายท่ี 3  การเพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผูประกอบการเกษตรในฐานะหุนสวนเศรษฐกิจของหวงโซ 

อุปทานท่ีไดรับสวนแบงประโยชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

 



ห น า  | 8 

 

  แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 )  แกไข  ครั้งท่ี 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย                                                 

 

2. แผนที่กลยุทธ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. กลยุทธการพฒันา  

กลยุทธที่ 1 การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุงเปา เพ่ือใหเกิดการยกระดับกระบวนการ

ผลิตและ สรางมูลคาเพ่ิม 

กลยุทธที่ 2 การสงเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป 

ที่มีมูลคาเพ่ิมสูง อาทิ ผลผลิตเกษตรปลอดภัย สมุนไพรแปรรูป อาหารทางการแพทย อาหารทางเลือก อาหาร 

ฟงกชัน พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ โปรตีนจากพืชและแมลง 

กลยุทธที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีมูลคาเพ่ิมสูงจาก

แบบอยาง ความสําเร็จในประเทศ เชน เกษตรตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจ 

สีเขียว เกษตรปลอดภัย วนเกษตร เกษตรอินทรีย ทองเท่ียวเกษตร ประมงพื้นบาน การทําประมงถูกกฎหมาย 

และการปฏิบัติตอแรงงาน ท่ีถูกตอง เปนตน 

กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรใหมีความสมดุลระหวางอุปสงคและ

อุปทาน รวมทั้งการใชน้ําซ้ํา 

กลยุทธท่ี 5 การสงเสริมใหเอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลนสินคาเกษตร รวมถึง

สินคา กลุมปศสุัตวและประมง 

กลยุทธท่ี 6 การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและสินคาเกษตร 

แปรรูปท่ีเกษตรกรเขาถึงได 
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กลยุทธที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟารมและกิจกรรมหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือลด

ตนทุนและเพ่ิมมูลคาผลผลิตของเกษตรกร 

กลยุทธที่ 8 การสงเสริมใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไวเปนฐาน

การผลิต การเกษตร 

กลยุทธที่ 9 การพัฒนาฐานขอมูลและคลังขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันใหมีการใช

ขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 10 การพัฒนาใหเกิดระบบการบริหารจัดการเพ่ือความมั่นคงทางดานอาหาร 

กลยุทธที่ 11 การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

กลยุทธที่ 12 การพัฒนากลไกเพื่อเชื่อมโยงภาคีตางๆ ท้ังภาคเอกชน สวนราชการ กลุมเกษตรกรและ

นักวิชาการในพ้ืนท่ีในการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน 
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 หมุดหมายท่ี 2  ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความย่ังยืน  

1. เปาหมายการพัฒนา  

1.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตรชาติ  

หมุดหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวที่เนนคณุภาพและความย่ังยืน เชื่อมโยงกับ 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ที่มุงเนนการสรางความหลากหลายดานการ

ทองเท่ียว รักษาการเปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญของการทองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทุกระดับ 

และเพ่ิมสัดสวนของนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

ใน 4 เปาหมาย ไดแก  

เปาหมายที่ 1) การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

โดยยกระดับให ภาคการทองเที่ยวมีขีดความสามารถในการแขงขันท่ีสูงขึ้น และสงเสริมใหผูประกอบการราย

ยอยและชุมชน สามารถเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาได  

เปาหมายที่ 2) การพัฒนาคนสําหรบัโลกยุคใหม  

เปาหมายที ่3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม  

เปาหมายท่ี 4) การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความย่ังยืน  โดยให

ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

1.2 เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เปาหมายท่ี 1  การเปลี่ยนการทองเท่ียวไทยเปนการทองเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม และ

บรกิารที่มีศักยภาพอื่น 

เปาหมายท่ี 2  การปรับโครงสรางการทองเท่ียวใหพึ่งพานักทองเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาส 

ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

เปาหมายท่ี 3  การทองเที่ยวไทยตองมีการบริหารจัดการอยางยั่งยืนในทุกมิติ 
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2. แผนที่กลยุทธ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กลยุทธการพฒันา  

กลยุทธที่ 1 การสงเสริมการพัฒนากิจกรรม สินคา และบริการ การทองเที่ยวมูลคาเพ่ิมสูง 

กลยุทธที่ 2 การสงเสริมการพัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวที่มีศักยภาพรองรบันักทองเท่ียวท่ัวไป 

กลยุทธที่ 3 การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ

ตลาดสากล 

กลยุทธที่ 4 การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการทองเที่ยว 

กลยุทธท่ี 5 การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และขั้นตอนที่ลาสมัยและเปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจ 

และการขอใบอนุญาตของผูประกอบการรายยอย เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดการพัฒนาไปสูการทองเที่ยวท่ีมี

คุณภาพ และยั่งยืน 

กลยุทธที่ 6 การพัฒนาระบบขอมูลการทองเที่ยวใหเปนระบบการทองเที่ยวอัจฉริยะ ที่นักทองเที่ยว 

ผูประกอบการ และภาครัฐ สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย 
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 หมุดหมายท่ี 3  ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสําคญัของโลก  

1. เปาหมายการพัฒนา  

1.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตรชาติ  

หมุดหมายที่ 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสําคัญของโลกเชื่อมโยงกับเปาหมาย

หลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 3 เปาหมาย ประกอบดวย  

เปาหมายที่ 1) การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

โดยการยกระดับใหขีดความสามารถในการแขงขัน เศรษฐกิจทองถ่ิน และ ผูประกอบการรายยอยสามารถ

เชื่อมโยงกับหวงโซมูลคา และประเทศไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการคาการลงทุน และการพัฒนานวัตกรรม  

เปาหมายที่ 2) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม โดยมุงพัฒนาใหคนไทยมีทักษะ 

ที่จําเปนสําหรับโลกยุคใหมและมีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม สอดคลองกับความตองการของ 

ภาคการผลิตเปาหมาย และไดรับความคุมครองทางสังคมท่ีสงเสริมความมั่นคงในชีวิต และ  

เปาหมายที่  4) การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความย่ังยืน โดยการใช

ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอยางมี ประสิทธิภาพ ใหความสําคัญกับการจัดการปญหามลพิษ

สําคัญดวยวิธีการที่ย่ังยืน รวมทั้งการปลอยกาซเรือน กระจกของประเทศมีแนวโนมลดลง 

หมุดหมายที่ 3 ยังสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร มนุษยที่

มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตโดยในชวงวัยแรงงาน มุงเนนการยกระดับศักยภาพ ทักษะและ 

สมรรถนะแรงงานอยางตอเนื่องสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ทั้ งนี้  หมุดหมายที่  3 

ยังสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่มุงเนนการ

สงเสริมการบริโภค และการผลิตท่ียั่งยืน และการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพ

ภูมิอากาศ โดยมุงเนน การลดการปลอยกาซเรือนกระจก และการสรางสังคมคารบอนต่ํา 

1.2 เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เปาหมายท่ี 1  การสรางอุปสงคของรถยนตไฟฟาประเภทตาง ๆ เพ่ือการใชในประเทศและสงออก 

เปาหมายท่ี 2  ผูประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสูการผลิตยานยนตไฟฟาและมีการลงทนุเทคโนโลยี ยาน

ยนตไฟฟาที่สําคัญภายในประเทศ 

เปาหมายท่ี 3  การสรางความพรอมของปจจัยสนับสนุนอยางเปนระบบ 
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2. แผนที่กลยุทธ 

 

3. กลยุทธการพฒันา  

กลยุทธที่ 1 การสงเสริมใหผูใชยานยนตในภาคสวนตาง ๆ ปรับเปลี่ยนมาใชยานยนตไฟฟาเพ่ิมมากขึ้น 

กลยุทธที่ 2 การสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของตลาดสงออกยานยนตไฟฟา 

กลยุทธท่ี 3 การกําหนดเปาหมาย/แผน และดําเนินการเปลี่ยนผานอุตสาหกรรมยานยนตเดิมไปสูยาน

ยนต ไฟฟา อยางเปนระบบชัดเจนตลอดทั้งหวงโซอุปทาน ในระยะ 5 ป 

กลยุทธที่ 4 การยกระดับขีดความสามารถของผูประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนตไฟฟา 

แบตเตอรี่ และชิ้นสวนสําคัญ 

กลยุทธที่ 5 มาตรการสําหรับกลุมผูไดรบัผลกระทบ 

กลยุทธที่ 6 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับยานยนตไฟฟาและยานยนตไร

คนขับ 

กลยุทธที่ 7 โครงสรางพื้นฐานดานพลังงานท่ีมีความพรอมรองรับปริมาณการใชงานยานยนตไฟฟา 

ในอนาคตไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

กลยุทธที่ 8 การปรับปรุงและจัดทํากฎระเบียบที่เก่ียวของใหเอ้ือกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยาน

ยนตไฟฟาและใหความสําคัญกับการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางรัฐและเอกชน 

กลยุทธที่ 9 การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม 

ยานยนตไฟฟา 

กลยุทธที่ 10 มาตรฐานดานคุณสมบัติและความปลอดภัย 

กลยุทธที่ 11 การสนับสนุนเงนิทุนใหกับผูประกอบการท่ีลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตพลังงานสะอาด 
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  หมุดหมายท่ี 4  ไทยเปนศนูยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง  

1. เปาหมายการพัฒนา  

1.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตรชาติ   

การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพสูงจะสอดรับกับเปาหมาย

หลัก 4 ประการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไดแก  

เปาหมายที่ 1) การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

โดยการใชนวัตกรรมในการผลิตสินคาและจัดบริการทางการแพทยและสุขภาพเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

เปาหมายที่ 2) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม ที่มีสมรรถนะสูงทางดานการแพทย

และสาธารณสุข เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการยกระดับขีดความสามารถบริการทางการแพทยและสุขภาพ 

เปาหมายที่ 3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม ในการลดผลกระทบตอ

การเขาถึง บริการทางสาธารณสุขของคนไทย และ  

เปาหมายที่  5) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตบริบทโลกใหม ในการวางแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะ

ฉุกเฉินดานสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติที่สําคัญในดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ในประเด็นเปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน ที่กําหนด

อุตสาหกรรมการแพทยแบบครบวงจรเปนอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตที่อาศัยความเชี่ยวชาญดาน

การแพทยของไทย สรางอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย การใช

เทคโนโลยีทางการแพทยใหมๆ ยกระดับการใหบริการทางการแพทยอยางมีคุณภาพในระดับสากล รวมท้ัง 

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทยและบริการทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ดาน

การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเปาหมาย สรางความเปนธรรมและลด ความเหลื่อม

ล้ําในทกุมิติ ที่มุงเนนการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข 

1.2 เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เปาหมายท่ี 1  ไทยมีศักยภาพในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากสินคาและบริการสุขภาพ 

เปาหมายท่ี 2  องคความรูดานการแพทยและสาธารณสุขมีศักยภาพ เอื้อตอการสรางมูลคาเพิ่มในสินคา 

และบริการทางสุขภาพ 

เปาหมายท่ี 3  ประชาชนไทยไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพ 

เปาหมายท่ี 4  ระบบบรหิารจัดการภาวะฉุกเฉินดานสุขภาพมีความพรอมรองรบัภัยคุกคามสุขภาพ 
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2. แผนที่กลยุทธ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กลยุทธการพฒันา  

กลยุทธที่ 1 การสงเสริมบริการทางการแพทยที่มีศักยภาพในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธที่ 2 การผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพระดับโลก 

กลยุทธที่ 3 การสรางมูลคาเพ่ิมใหอุตสาหกรรมทางการแพทยและสุขภาพ 

กลยุทธที่ 4 การสรางเสริมขีดความสามารถทางวิชาการดานการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการ

แพทย 

กลยุทธที่ 5 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพ

ของคนไทย 

กลยุทธที่ 6 การยกระดับศักยภาพระบบบรหิารจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขเพ่ือลดผลกระทบ

ตอ บรกิารทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 
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 หมุดหมายท่ี 5  ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค  

1. เปาหมายการพัฒนา  

1.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตรชาติ  

หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของ

ประเทศ มีความเชื่อมโยงกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไดแก  

เปาหมายท่ี 1) การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

เปาหมายท่ี 2) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม  

เปาหมายท่ี 3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม และ 

เปาหมายที่ 4) การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความย่ังยืน โดยทําใหประเทศ

ไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการคาการลงทุนสามารถเปนฐานการคาการลงทุน ท่ีสําคัญของภูมิภาค เพ่ิมผลิต

ภาพและโอกาสของผูประกอบการไทยใหสามารถเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาระดับ ภูมิภาคและระดับโลกและ

ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังภาคการผลิตและบริการสําคัญ ซึ่งมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในยุทธศาสตรชาติดานความมั่งคง ในมิติ

ความรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐ และที่มิใชภาครัฐ รวมทั้ง

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในมิติการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแหง

อนาคต การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก ท่ีมุงเนนเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมและบริการโลจิสติ

กสอยางไรรอยตอ และการรักษาและเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ท่ีมุงเนนการเชื่อมโยง การคาการ

ลงทุนของไทยกับตางประเทศและขยายความรวมมือทางการคาการลงทุน และยุทธศาสตรชาติดาน การสราง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในมิติการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปน มิตร

ต อสภ าพภู มิ อ ากาศ  ที่ มุ ง เน นการลด การป ล อยก าซ เรือน กระจกและส รา งสั งคมคารบ อน ต่ํ า 

ในขณะเดียวกัน ยังมีความเชื่อมโยงกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นสําคัญ ไดแก  

1) การตางประเทศ ในการขยายความรวมมือในดานเศรษฐกิจ การคา การคมนาคม และ

ทรัพยากรมนุษย ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับนานาชาติโดยเฉพาะในกลุมอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย 

2) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศไปสูอุตสาหกรรม อนาคตที่ เติบโตเปนเสาหลักของเศรษฐกิจไทยและการสราง

สภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาของ อุตสาหกรรมและบริการ  

3) โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกสและดิจิทัลโดยมุงเนนการขยายขีดความสามารถพัฒนา

คุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส เพ่ือยกระดับผลิตภาพของ

ภาคการผลิตและบริการ ลดตนทุนการผลิตและบริการท่ีแขงขันไดในระดับสากล สนับสนุนใหเกิดความ

เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอยางเปนระบบ และ  
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4) การเติบโตอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ใชประโยชนและสราง

การเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของภาครฐัและภาคเอกชน 

1.2 เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เปาหมายท่ี 1  ไทยเปนประตูการคาการลงทุนในภูมิภาค 

เปาหมายท่ี 2  ไทยเปนหวงโซอุปทานของภูมิภาค 

เปาหมายท่ี 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค 

 

2. แผนที่กลยุทธ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กลยุทธการพฒันา  

กลยุทธท่ี 1 การสรางจุดยืนของไทยภายใตบริบทโลกใหม 

กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตูการคาการลงทุนและ

ฐานเศรษฐกิจ สําคัญของภูมิภาค 

กลยุทธท่ี 3 การผลักดันการลงทุนเพ่ือปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเปาหมายสูไทยแลนด 4.0 
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หมุดหมายท่ี 6  ไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและอุตสาหกรรม    

     ดิจิทัลของอาเซียน  

 

1. เปาหมายการพัฒนา  

1.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตรชาติ  

หมุดหมายที่  6 มุ งตอบสนองตอเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 จํานวน  

3 เปาหมาย ไดแก  

เปาหมายที่ 1) การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

โดยการพัฒนา ตอยอดฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยในปจจุบันใหเปนอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ที่มุงเนนการผลิตชิ้นสวนประกอบที่สําคัญในหวงโซอุปทานอาเซียน เปนท่ีตองการของ

ตลาดในอนาคต และมีมูลคาสูง รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมดิจิทัล  

เปาหมายท่ี 2) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม โดยการพัฒนากําลังคนที่มีทักษะที่

สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมและบริการ ในอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

และอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลของประเทศ และ  

เปาหมายที่  5) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต บริบทโลกใหม โดยการสงเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประโยชนใน

หลากหลายภาคสวนและหลากหลายมิติ ซึ่งมีความสอดคลองกับเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

ในมิติการพัฒนาคน เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือภัย

คุกคาม ควบคูกับการปองกันและแกไขปญหา ความม่ันคงและความปลอดภัยทางไซเบอร ยุทธศาสตรชาติดาน

การสรางความสามารถในการแขงขัน ในมิติการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตที่ใหความสําคัญ

พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ไปสูอุตสาหกรรมอนาคตที่เติบโตเปนเสาหลักของเศรษฐกิจ

ไทยและการสรางสภาพแวดลอมที่ เอื้ออํานวย  ตอการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ  การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุม เพียงพอและเขาถึงไดทั้งในดานพ้ืนที่และราคา และ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในมิติการสรางการเติบโต

อยางย่ังยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ โดยเปนการใชประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีใน

การประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิต เพ่ือลดการปลอย กาซเรอืนกระจกและสรางสังคมคารบอนต่ํา 

1.2 เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เปาหมายท่ี 1 เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

เปาหมายท่ี 2 การสงออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะของประเทศเพ่ิมขึ้น 

เปาหมายท่ี 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะของประเทศมีความเขมแข็งขึ้น 
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2. แผนที่กลยุทธ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กลยุทธการพฒันา  

กลยุทธที่ 1 การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยดวยดิจิทัล 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาตอยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

กลยุทธที่ 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศที่สามารถแขงขันได 

กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 

อุตสาหกรรม และบริการดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น า  | 20 

 

  แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 )  แกไข  ครั้งท่ี 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย                                                 

 

หมุดหมายท่ี 7  ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูงและ 

    สามารถแขงขันได  

1. เปาหมายการพัฒนา  

1.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตรชาติ  

การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และ

สามารถ แขงขันได เปนแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะในยุทธศาสตรชาติดาน

การสราง ความสามารถในการแขงขันใน 2 เปาหมาย ไดแก ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจ

เติบโตอยาง มีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น ในประเด็นการ

พัฒนาเศรษฐกิจ บนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม ผานการสรางผูประกอบการอัจฉริยะยุคใหมท่ีมีทักษะและ

จิตวิญญาณของ การเปนผูประกอบการที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน สามารถปรับตัว

และประยุกตใช เครื่องมือและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ และไดรับ

การสงเสริมใหเขาถึง แหลงเงินทุนและแหลงเงินทุนทางเลือกดวยการใชประโยชนจากขอมูลทั้งดานการเงิน  

และที่มิใชการเงินรวมทั้งสามารถเขาถึงตลาดทั้งในและตางประเทศทั้งทางออนไลนและออฟไลนท่ีเหมาะสม

ตามศักยภาพของ ผูประกอบการ โดยมีโอกาสเขาถึงขอมูลและไดรับการอํานวยความสะดวกและสนับสนุนให

สามารถเขาถึงขอมูล ระบบคลังขอมูลและความรูกลางของภาครัฐอยางเทาเทียมและทั่วถึง พรอมทั้งยัง

สอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ในเปาหมายสังคมไทย

มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุน ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ในประเด็นการกระตุนใหภาคธุรกิจมีการ

บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล  โดยคํานึงถึงตนทุนทางสังคมและกระตุนใหเกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม

รวมทั้งยุทธศาสตรชาติดานการสราง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ใน 2 เปาหมาย ไดแก การกระจาย

ศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของการพัฒนา

ประเทศในทุกระดับ และการเพ่ิมขีด ความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ

จัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ ในประเด็นการปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือยกระดับเกษตรกร 

สูการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมในภาคการเกษตรอีกดวย นอกจากนี้ แนวทางการ

พัฒนาตามหมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ

แขงขันได ยังสอดคลองกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ใน 

เปาหมายที่ 1) การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

ในประเด็นภาคการผลิตและบริการ สําคัญไดรับการยกระดับใหมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น 

เศรษฐกิจทองถ่ินและผูประกอบการรายยอย สามารถเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคา และไทยมีระบบนิเวศที่

สนับสนุนการคาการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม ผานการสรางและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในแตละภาคธุรกิจของประเทศให สามารถแขงขันได อีกทั้งเชื่อมโยงผูประกอบการ
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับหวงโซมูลคาโลก โดยมี ระบบนิเวศในการประกอบธุรกิจที่เหมาะสม

สําหรบัผูประกอบการในแตละประเภทและสาขาธุรกิจ  

เปาหมายที่ 2) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม ในประเด็นพัฒนาใหคนไทยมีทักษะ

และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม ทั้งทักษะในดานความรู ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตาม

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม และ 

เปาหมายที่ 3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม ในประเด็นการลดความ

เหลื่อมล้ําทั้งเชิงรายได ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจ ผานการสงเสริมการแขงขันที่เปน

ธรรมและเปดกวางสําหรบัผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน  

 

1.2 เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เปาหมายท่ี 1  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเตบิโตและแขงขันได  

เปาหมายท่ี 2  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีศักยภาพสูงในการดําเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและ 

   ปรบัตัวเขาสู การแขงขันใหม 

เปาหมายท่ี 3  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงและไดรับการสงเสริมอยางมีประสิทธิผล  

   จากภาครัฐ 

 

2. แผนที่กลยุทธ 
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3. กลยุทธการพฒันา  

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบนิเวศใหเอ้ืออํานวยตอการทําธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการ

แขงขัน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาแพลตฟอรมเชื่อมโยงฐานขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ

สงเสริมให วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบ 

กลยุทธที่ 3 จัดใหมีกลไกทางการเงนิที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม เพ่ือใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทุกกลุมสามารถเขาถึงแหลงทุนไดอยางทั่วถึง 

กลยุทธที่ 4 การสงเสริมการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหเปนผูประกอบการในยุค

ดิจิทัล 

กลยุทธที่ 5 การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ

ภาครัฐ 

กลยุทธที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศใหเอ้ือตอการสรางธุรกิจสตารทอัพ และผูประกอบการที่ขับเคลื่อน

ดวย นวัตกรรม รวมทั้งใหเขาถึงแหลงเงินทุนที่เหมาะสม และเช่ือมโยงเขาสูเครือขายระดับโลก และยกระดับสู

ตลาด ตางประเทศ 

กลยุทธที่ 7 การสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมใหมีศักยภาพการดําเนินการในเชิงธุรกิจ 
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 หมุดหมายท่ี 8  ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน  

 

1. เปาหมายการพัฒนา  

1.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตรชาติ  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย 

เติบโต ไดอยางยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580) ใน 3 ดานหลัก ไดแก 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในเปาหมาย ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว 

เศรษฐกิจเติบโต อยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม ในเปาหมาย การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา

เปนกําลังของการพัฒนา ประเทศในทุกระดับ และการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา 

การพ่ึงตนเองและการจัดการ ตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ และยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม ในเปาหมาย การใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ นอกจากนั้น แผนกลยุทธ

ของหมุดหมายที่ 8 ยังสนับสนุน 5 เปาหมาย หลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ดังน้ี  

เปาหมายที่  1) การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยสราง

เศรษฐกิจทองถ่ินและยกระดับผูประกอบการใหสามารถเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาของภาคการผลิต 

ระดับประเทศ กระจายผลประโยชนสูเศรษฐกิจฐานราก  

เปาหมายที่  2) การพัฒนาคนสูโลกยุคใหม โดยมุงเนน การพัฒนากําลังคนใหมี

คุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสงเสริมความมั่นคงในชีวิตของ ประชาชนผานการ

พัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง  

เปาหมายที่ 3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยมุงพัฒนาเมืองใหนา

อยูและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรบัประชาชนทุกกลุมอยางทั่วถึง โดยคํานึงถึงภูมินิเวศ  

เปาหมายที่ 4) การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความย่ังยืน โดยมุงเนนให

เมืองใชทรัพยากรอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ ลดการสรางขยะและมลพิษ เพื่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนทกุกลุม และ  

เปาหมายที่  5) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตบริบทโลกใหม โดยสงเสริมใหเมืองยกระดับสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เปนการ

เปลี่ยนผานไปสูภาครัฐดิจิทัลในระดับทองถ่ิน รวมทั้งผลักดันใหเมืองเตรยีมความพรอมในการรับมือกับภัยพิบัติ

และมีความสามารถในการปรับตัว ตอการเปลี่ยนแปลงทุกรปูแบบ  
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1.2 เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เปาหมายท่ี 1  การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

เปาหมายท่ี 2  ความไมเสมอภาคในการกระจายรายไดของภาคลดลง 

เปาหมายท่ี 3  การพัฒนาเมืองใหมีความนาอยู อยางยั่งยืน มีความพรอมในการรับมือและปรับตัว ตอการ 

   เปลี่ยนแปลงทกุรูปแบบ เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมมีคุณภาพชีวิตที่ดอียางท่ัวถึง 

 

2. แผนที่กลยุทธ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กลยุทธการพฒันา  

กลยุทธที่ 1 การสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานราก 

กลยุทธที่ 2 การสงเสรมิกลไกความรวมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา

พื้นท่ีและเมือง 

กลยุทธที่ 3 การสรางความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน โลจิสติกสและดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจ

หลักและเมือง 

กลยุทธที่ 4 การเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการพ้ืนที่และเมือง 
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 หมุดหมายท่ี 9  ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคม 

ท่ีเพียงพอ เหมาะสม  

1. เปาหมายการพัฒนา  

1.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตรชาติ  

หมุดหมายที่  9 มุ งตอบสนองตอเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 จํานวน  

2 เปาหมาย ไดแก  

เปาหมายที่ 2) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม ในดานการสรางหลักประกันและ

ความคุมครองทางสังคม เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงในชีวิต และ 

เปาหมายที่ 3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยการสนับสนุนให

กลุมเปราะบางและผูดอยโอกาสมีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 

9 ยังมีความสอดคลองกับเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติใน 2 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ในประเด็นเปาหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ี เอื้อและสนับสนุนตอ

การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต และ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม 

ใน 2 ประเด็นเปาหมาย คือ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และกระจายศูนยกลาง ความ

เจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

1.2 เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เปาหมายท่ี 1  ครัวเรือนที่มีแนวโนมกลายเปนครัวเรือนยากจนขามรุน มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทาง 

   เศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพนจากความยากจนไดอยางย่ังยืน 

เปาหมายท่ี 2  คนทุกชวงวัยไดรับความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิต 

 

2. แผนที่กลยุทธ 
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3. กลยุทธการพฒันา  

กลยุทธที่ 1 การแกปญหาความยากจนขามรุนแบบมุงเปาใหครัวเรือนหลุดพนความยากจนอยางยั่งยืน 

กลยุทธที่ 2 การสรางโอกาสที่เสมอภาคแกเด็กจากครัวเรือนยากจนขามรุน 

กลยุทธที่ 3 การยกระดับความคุมครองทางสังคมสําหรับคนทุกชวงวัย 

กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 5 การบูรณาการฐานขอมูลเพื่อลดความยากจนขามรุนและจัดความคุมครองทางสังคม 
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 หมุดหมายที่ 10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า  

1. เปาหมายการพัฒนา  

1.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตรชาติ  

หมุดหมายที่ 10 มีความสอดคลองกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 13 จํานวน 4 เปาหมาย ไดแก  

เปาหมายที่ 1) การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

ที่มุงยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงข้ึน ดวยการใชองคความรู ความคดิสรางสรรค และนวัตกรรม 

เปาหมายที่ 3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม เพ่ือการสรางโอกาสและ

การกระจาย รายไดสูชุมชน  

เปาหมายท่ี 4) การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความยั่งยืน โดยเนนการใช 

ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับ 

ของระบบนิเวศ และ 

เปาหมายที่  5) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตบริบทโลกใหม โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํามีความเชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 3 ดาน ไดแก 

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ในดานการรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมท้ังทางบกและทางทะเล เพ่ือใหมีความอุดมสมบูรณ และใหผลประโยชนไดอยางย่ังยืน ยุทธศาสตร

ชาติ ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ในการอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ขับเคลื่อน

ประเทศไทย ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต สรางระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม 

และสนับสนนุ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยางย่ังยืน และยุทธศาสตรชาติดานการสรางความเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและสรางสังคมคารบอนต่ํา สนับสนุนการ

ลงทุนในโครงสราง พื้นฐานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนา และใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดมลพิษและ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1.2 เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เปาหมายท่ี 1  การเพิ่มมูลคาจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมายท่ี 2 การอนุรกัษ ฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

เปาหมายท่ี 3  การสรางสังคมคารบอนต่ําและย่ังยืน 
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2. แผนที่กลยุทธ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กลยุทธการพฒันา  

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 

กลยุทธที่ 2 การสรางรายไดสุทธิใหชุมชน ทองถ่ิน และเกษตรกร จากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม

คารบอนต่ํา 

กลยุทธที่ 3 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดบน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม

คารบอนต่ํา 

กลยุทธที่ 5 การปรบัพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดํารงชีพเขาสูวิถีชีวิตใหมอยางยั่งยืน 
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หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 

    เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

1. เปาหมายการพัฒนา  

1.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตรชาติ  

 เปาหมายการพัฒนาของหมุดหมายที่ 11 ไดเชื่อมโยงกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 13 จํานวน 2 เปาหมาย ไดแก  

เปาหมายท่ี 4) การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความยั่งยืน และ 

เปาหมายที่  5) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตบริบทโลกใหม หากพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ พบวา

เปาหมายการพัฒนาของหมุดหมายที่ 11 มีความสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติใน 3 ดาน ไดแก

ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ในเปาหมายที่ 2 บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อ

บริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศให มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ 

และเปาหมายท่ี 3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอมใน

การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง เพ่ือใหมีความพรอม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุก

รูปแบบและทุกระดับความรุนแรง  ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  

ในเปาหมายที่  1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจ เติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนใน

ประเด็นอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มีเนื้อหาดานการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการ

ภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบการเตือนภัยการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติและการใหความชวยเหลือท้ังในระหวางและ

หลังเกิดภัยพิบัติ และดานที่  5 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ในเปาหมายที่ 3 ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ โดยสรางการเติบโต อยางย่ังยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพ

ภูมิอากาศ มุงเนนลดการปลอยกาซเรือนกระจก และสรางสังคมคารบอนต่ํา ปรับปรุงการบริหารจัดการภัย

พิบัติทั้งระบบ และการสรางขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและ ปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและ

เสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ พรอมทั้งสนับสนุน

การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ และดูแลภัยพิบัติจากน้ําทั้งระบบ โดยมีการ

จัดระบบการจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ ใหสามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยงจากภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ําตามหลัก

วิชาการใหอยูในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มความรวมมือ ในเร่ืองการจัดการภัยพิบัติใน

ภูมิภาคไดอยางทั่วถึงและทันการณ  
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1.2 เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เปาหมายท่ี 1 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 

เปาหมายท่ี 2  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 

เปาหมายท่ี 3  สังคมไทยมีภูมิคุมกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. แผนที่กลยุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กลยุทธการพฒันา  

กลยุทธที่ 1 การปองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

พื้นท่ีสําคัญ 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธที่ 3 การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธท่ี 4 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธที่ 5 การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศเพื่อบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงจาก 

ภัยธรรมชาต ิและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูงมุงเรียนรูอยางตอเน่ืองตอบโจทยการพัฒนา  

    แหงอนาคต  

 

1. เปาหมายการพัฒนา  

1.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตรชาติ  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา

แหงอนาคต มุงตอบสนองเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จํานวน 2 เปาหมาย ไดแก  

เปาหมายที่ 2) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม โดยคนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนา 

ในทุกมิติ การพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงสอดคลองกับ ความตองการของภาคการผลิตเปาหมาย สามารถสราง

งานอนาคต และสรางผูประกอบการอัจฉริยะ ที่มีความสามารถในการสรางและใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

รวมทั้ง  

เปาหมายที่ 3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม ดวยการสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิต ท้ังการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือกในการเขาถึงการ

เรียนรูสําหรับผูที่ไมสามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 12 ยังมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติใน 3 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในประเด็น

เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ในประเด็นเปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกงมีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

และสังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอด ชวงชีวิต และยุทธศาสตรชาติดาน

การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเปาหมาย การสรางความเปนธรรมและลดความ

เหลื่อมล้ําในทุกมิติ และการกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวน

เขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

1.2 เปาหมายและผลลัพธของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เปาหมายท่ี 1  คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกชวงวัย มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับโลกยุค 

   ใหม มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุมกัน  

   ตอการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดํารงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยาง 

   สงบสุข 

เปาหมายท่ี 2  กําลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคลองกับความตองการของภาคการผลิตเปาหมาย และสามารถ  

สรางงานอนาคต 

เปาหมายท่ี 3 ประชาชนทุกกลุมเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิต 
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2. แผนที่กลยุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กลยุทธการพฒันา  

กลยุทธที่ 1 คนไทยทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติ 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง 

กลยุทธที่ 3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
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 หมุดหมายที่ 13  ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน  

1. เปาหมายการพัฒนา  

1.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตรชาติ  

ภาครัฐจําเปนตองเรงพัฒนาและปรับตัวเพ่ือลดชองวางของการปฏิบัติงานใหมีศักยภาพที่

เหมาะสม ในฐานะที่เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม 

คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนําหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการ

แสวงหา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีมุงการบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นที่ตอง

ดําเนินการ เพื่อรับมือกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงและเสริมสรางความสามารถของภาครัฐ ประกอบดวย  

1) พัฒนาการใหบริการ ภาครัฐท่ีตอบโจทย สะดวก ประหยัด แกประชาชนและผูประกอบการ โดยพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ และเปดโอกาสใหภาคสวนอ่ืนเขามามีสวนรวม  2) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและ

โครงสรางของภาครัฐ ใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวาง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือตอ

การพัฒนาประเทศ  3) ปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลที่ใชขอมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา

ประเทศ และสราง ระบบบริหารจัดการ และ 4) การสรางระบบบริหารภาครัฐที่สงเสริมการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาบุคลากร ใหมี ทักษะที่จําเปนในการใหบริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ

ภาครัฐใหเอ้ือตอ การพัฒนาประเทศ ซึ่งตอบสนองตอเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จํานวน  

2 เปาหมาย ไดแก  

เปาหมายท่ี 3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยมีบริการสาธารณะ

ทั่วถึง เทาเทยีม และ  

เปาหมายที่ 5) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยง

และการเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทโลกใหม  

การพัฒนาตามหมุดหมายฯ จะสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติใน  

4 ดาน ไดแก 1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ในประเด็นเปาหมาย ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข  

2) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใน ๒ ประเด็นเปาหมาย คือ ประเทศไทยเปน

ประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ

แขงขันสูงข้ึน  3) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมใน ๒ ประเด็นเปาหมาย 

คือ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการ

พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ  4) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 2 ประเด็นเปาหมาย คือ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่ 

มุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

และภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัว ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 13 ยังมีความ

เชื่อมโยงกับเปาหมายแผนแมบทภายใต ยุทธศาสตรชาติใน 4 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาค
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และหลักประกันทางสังคม ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นที่ 21       

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

1.2 เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เปาหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได 

เปาหมายท่ี 2  ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คลองตัว 

 

2. แผนที่กลยุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กลยุทธการพฒันา  

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการภาครัฐที่ตอบโจทย สะดวก และประหยัด 

กลยุทธ ท่ี 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง  

เปดกวาง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลที่ใชขอมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา

ประเทศ 

กลยุทธที่ 4 การสรางระบบบริหารภาครัฐที่สงเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ใหมีทักษะที่

จําเปน ในการใหบริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐใหเอ้ือตอการพัฒนา 

ประเทศ 
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 1.3 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มีท้ังหมด 17 เปาหมาย 

(Goals) ภายใตหนึ่งเปาหมายจะประกอบไปดวยเปาหมายยอย ๆ ท่ีเรียกวา เปาประสงค (Targets) ซึ่งมี

จํานวนทั้งหมด 169 เปาประสงค และพัฒนา ตัวชี้วัด (Indicators) จํานวน 232 ตัวชี้ วัด (ทั้งหมด 244 

ตัวชี้วัดแตมีตัวที่ซ้ํา 12 ตัว) เพ่ือติดตามความกาวหนาของเปาประสงคดังกลาว 

เป าหมายการพัฒ นาทั้ ง  17 ขอ สะท อน  3 เสาหลักของมิ ติความ ย่ังยืน  (Three Pillars of 

Sustainability) คือ มิติดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติดานสันติภาพและ

สถาบัน และมิติดานหุนสวนการพัฒนา ที่เชื่อมรอยทุกมิติของความยั่งยืนไวดวยกัน รวมเปน 5 มิติ องคการ

สหประชาชาติแบงเปาหมาย 17 ขอ ออกเปน 5 กลุม (เรียกวา 5 Ps) ประกอบดวย 

1. People (มิติดานสังคม) : ครอบคลุมเปาหมายที่ 1 ถึง เปาหมายที่ 5 

2. Prosperity (มิติดานเศรษฐกจิ) : ครอบคลุมเปาหมายที่ 7 ถึง เปาหมายที่ 11 

3. Planet (มิติดานสิ่งแวดลอม) : ครอบคลุมเปาหมายที่ 6 เปาหมายที่ 12 และ 15 

4. Peace (มิติดานสันติภาพและสถาบัน) : ครอบคลุมเปาหมายที่ 16 

5. Partnership (มิติดานหุนสวนการพัฒนา) : ครอบคลุมเปาหมายที่ 17 

เปาหมายท้ัง 17 เปาหมาย ประกอบดวย 

เปาหมายที่ 1 :  ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนท่ี 

เปาหมายที่ 2 :  ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและสงเสริม 

   เกษตรกรรมที่ย่ังยืน 

เปาหมายที่ 3 :  สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มสีุขภาพดีและสงเสรมิความเปนอยูที่ดีสําหรับทุกคนในทุกวัย 

เปาหมายที่ 4 :  สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และ 

   สนับสนุนโอกาสในการเรยีนรูตลอดชีวิต  

เปาหมายที่ 5 :  บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมอํานาจใหแกสตรแีละเด็กหญิง  

เปาหมายที่ 6 :  สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ 

   ยั่งยืนสําหรับทุกคน 

เปาหมายที่ 7 :  สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมท่ียั่งยืนในราคาที่ยอมเยา 

เปาหมายที่ 8 :  สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจางงานเต็มที่ มีผลิตภาพ  

   และการมีงานที่เหมาะสมสําหรับทุกคน 

เปาหมายที่ 9 :  สรางโครงสรางพ้ืนฐานที่มีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ 

   ยั่งยืนและสงเสริมนวัตกรรม 
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เปาหมายท่ี 10 : ลดความไมเสมอภาคภายในประเทศและระหวางประเทศ 

เปาหมายที่ 11 : ทําใหเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทานและ 

   ยั่งยืน  

เปาหมายที่ 12 : สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

เปาหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

เปาหมายที่ 14 : อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อการ 

   พัฒนาที่ย่ังยืน 

เปาหมายที่ 15 : ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางย่ังยืนตอสู 

   การกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพดิน และหยุดยั้ง 

   การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เปาหมายที่ 16 : สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม  

   และสรางสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

เปาหมายที่ 17 : เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและฟนฟูหุนสวนความรวมมือระดับโลกเพ่ือการ 

   พัฒนาที่ยั่งยืน 
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  1.4  แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

  

   1) แผนพัฒนาภาคเหนือ ( พ.ศ.2566 – 2570 )  

 

สภาพทั่วไป  

1. ท่ีตั้ง ภาคเหนือ ประกอบดวย 17 จังหวัด 

ไดแก  จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน 

เชียงราย พะเยา  แพร นาน พิษณุโลก ตาก สุโขทัย 

เพชรบูรณ อุตรดิตถ  นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร 

และอุทัยธานี เปนพ้ืนที่ เชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุมอนุ

ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง กลุมประเทศ เอเชียใต และกลุม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีอาณาเขต ติดตอกับ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยป ร ะ ช า ช น ล า ว ดานตะวันออก

และดานเหนือ มีแมน้ําโขงเปนเสนกั้นพรมแดนและ

ดานตะวันตก ติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา  

2. พื้นท่ีและลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนท่ีรวม 106.03 ลานไร คิดเปนรอยละ 33 ของพื้นที่ประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ตอนบนเปนท่ีสูง ภูเขา ปาไม  และแหลงตนนํ้าลําธาร พื้นที่ตอนลางเปนภูเขาสูง

ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ตอนกลางเปนพ้ืนที่ราบลุมของ แมน้ําปง วัง ยม นาน สะแกกรัง และปาสัก  

3. เปาหมายและแนวทางการพัฒนาภาค  

3.1 ทิศทางการพัฒนาภาค เปนการพัฒนาตามแนวคิด “เศรษฐกิจสรางสรรค สานสัมพันธ

ระหวาง พ้ืนที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน” และโมเดลเศรษฐกิจใหม (Bio – Circular – Green Economy : 

BCG  Model) โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา 4 ดานสําคัญ (4C) ไดแก  Creative พัฒนาเศรษฐกิจ

สรางสรรค มูลคาสูง โดยการสรางระบบนิเวศ เมือง และพ้ืนที่สรางสรรคตลอดจนสามารถพัฒนาสูการเปน

สินคาและ บริการสรางสรรค Connect สรางโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุ

ภูมิภาค ท้ังในสวน ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสรางสรรค และกลุม

ผูคนสรางสรรค  Clean พัฒนาตามแนววิถีใหม (New Normal) และการพัฒนาบนฐานการเติบโตอยางยั่งยืน

ของการอนุรักษ สิ่งแวดลอม การดูแลความสะอาดของเมือง และการใชพลังงานสะอาด โดยคํานึงถึง Care  

ที่ใหความสําคัญ อยางตอเนื่องกับการดูแลผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในสังคมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

3.2 เปาหมายการพัฒนา “มุ งสูการพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ 

เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค และเติบโต อยางยั่งยืน” 
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3.3 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด  คาฐาน คาเปาหมาย 2566 - 2570 

1. อัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ของภาคเหนือ (รอย

ละ) 

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคแบบปริมาณ 

ลูกโซเฉลี่ย ป 2560 – 2563  

688,180.52 ลานบาท  

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 

ป 2560 – 2563 รอยละ 1.1 ตอป 

อัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ เฉลี่ยรอยละ  

5.3 ตอป 

2. สัมประสิทธ์ิความไมเสมอ

ภาค (Gini Coefficient) ในการ

กระจายรายได ของภาคเหนือ

ลดลง 

ป2562   

เทากับ 0.411 

ลดลงตํ่ากวา 0.411 

 

3.4 แนวทางการพัฒนา การกําหนดแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ ไดพิจารณาถึงความ

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) พรอมทั้งพิจารณา โอกาส ศักยภาพ ปญหา และ

ขอจํากัดของภาค เพื่อพัฒนาไปสู การเปน “ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ” เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 

และเติบโตอยางยั่งยืน โดยใชทุนทาง วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินที่มีอัตลักษณนวัตกรรม และความคิด

สรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็ง ของเศรษฐกิจภายในภาค ใหมีการเจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ 

โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

1) สง เสริมการพัฒนาพื้ น ท่ี ระเบี ยงเศรษฐกิ จพิ เศษภาคเหนือ (NEC-Creative LANNA)  

ในจังหวัด เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง ใหเปนพื้นที่ เศรษฐกิจหลักของภาคและฐานเศรษฐกิจ 

สรางสรรคของประเทศ  

2) ยกระดับการทองเที่ยวและบริการที่มีศักยภาพของภาคใหมีคุณภาพ สนับสนุน เศรษฐกิจ

สรางสรรค และกระจายประโยชนสูชุมชน   

3) พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เช่ือมโยงสูอุตสาหกรรมแปรรูปมูลคาสูง  

4) เสริมศักยภาพของเมือง พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และระบบ โครงสรางพื้นฐาน 

โลจิสติกสสําคัญของภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ และเอื้อตอการอยูอาศัย  

5) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือแกไขปญหาความยากจน พัฒนาผูสูงอายุ สูการเปน

ผูสูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนา เศรษฐกิจ

สรางสรรค  

6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความยั่งยืน 
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 2) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ( พ.ศ.2566 – 2570 ) 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต  

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย 

จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และนาน อยูทางตอนบน ของ

ประเทศ ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร 785 กิโลเมตร  

มีชายแดนดานเหนือติดกับประเทศเมียนมาร ระยะทาง 130 

กิโลเมตร ลักษณะเปนแนวภูเขา 100 กิโลเมตร และเปนแนว

แมน้ํา 30 กิโลเมตร  คือ สวนที่เปนแมน้ํากกและแมน้ํารวก  

มีชายแดนดานตะวันออกติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 437 

กิโลเมตร  (เปนแนวภูเขายาว 219 กิโลเมตร และแนวแมน้ํา 

โขงยาว 219 กิโลเมตร) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ดาน

ตะวันตกติดกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะทาง 181.1 

กิโลเมตร ที่จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําปาง  225 กิโลเมตร 

และดานใตติดกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ที่จังหวัด

อุต รดิ ตถ  ระยะท าง 313.339 กิ โล เมตร  กลุ ม จั งหวั ด

ภาคเหนือตอนบน 2 มีพื้นที่รวม 36,024 ตารางกิโลเมตร คิด

เปนรอยละ 7.02 ของพ้ืนที่ของประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ท้ังหมด 

513,115 ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่มากท่ีสุด 

11,678 ตารางกิโลเมตร  

เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

“ภายในป 2570 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน” 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2  

(1) อัตราการขยายตัวของดัชนีทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

(2) สัดสวนคนอายุยืน 80 ป ขึ้นไปตอจํานวนประชากรในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

(3) พื้นที่สีเขียวในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไมลดลงจากปที่ผานมา  

 ประเด็นการพฒันาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สงเสรมิและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหมสูความยั่งยืน (New Normal to Sustainable) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 
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 3) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

 

วิสัยทัศนจังหวัดเชียงราย 5 ป (พ.ศ.2566-2570) 

“เชียงรายเมืองทองเท่ียวสรางสรรค สะอาด ปลอดภัย นายล” 

 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย   

 ยุทธศาสตรที่ 1  :  การสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 

เปาหมายการพัฒนา    การเพ่ิมจํานวนแหลงทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

    การเพ่ิมจํานวนของกิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพ่ิมข้ึน 

   การเพ่ิมจํานวนของสถานประกอบการดานการทองเที่ยวไดรบัมาตรฐาน SHA 

 

 ยุทธศาสตรที่ 2  :  การสงเสริมการผลิตและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับสินคาเกษตรเชิงสรางสรรค  

        ภายใตแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปาหมายการพัฒนา   การเพิ่มสัดสวนสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพ มาตรฐานสากลและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

    การเพ่ิมจํานวนนวัตกรรมสินคาเกษตรเชิงสรางสรรค 

    การสงเสริมและยกระดับผลิตภัณฑชา กาแฟ และสมุนไพรสูเกษตรมูลคาสูงเชิง 

    สรางสรรค 

 

 ยุทธศาสตรที่ 3  :  การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ดานการคา การลงทุน การบริการและโลจิสติกส 

เปาหมายการพัฒนา   การสงเสริมการเพ่ิมจํานวนผูประกอบการ / SMEs เศรษฐกิจสรางสรรค 

 การเพิ่มกิจกรรมในการสงเสริม พัฒนา และเตรียมความพรอมผูประกอบการ

ภายใตบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

    การสนับสนุนสภาพแวดลอมและระบบโลจิสติกสท่ีดีรองรบัดานการคาการลงทุน  

    การบรกิาร 

 

 ยุทธศาสตรที่ 4  :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 

เปาหมายการพัฒนา   การเพ่ิมจํานวนพื้นที่สีเขียว 

   การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า / หมอกควันไฟปา 
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 ยุทธศาสตรที่ 5  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

เปาหมายการพัฒนา   การสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิต ทุกชวงวัย 

    สงเสริมการพัฒนาเมืองใหเปนมิตรกับผูสูงอายุ 

    พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมอาชีพเพื่อการลดความเหลื่อมล้ําและคนจนขามรุนลดลง 

    การลดอุบัติเหตุ / ภัยพิบัติ / ปลอดยาเสพติด  
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 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ( พ.ศ.2566 - 2570 ) 

 

วิสัยทัศน 

“เชียงรายเมืองทองเที่ยวสรางสรรค  วิถีถ่ินรวมสมัย  สิ่งแวดลอมสมดุล  มุงสูความยั่งยืน” 

 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา  

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 

กลยุทธที่ 1.1  สงเสริม สนับสนุน พัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการใหไดมาตรฐานสากลใน

การจัดกิจกรรมทองเท่ียวทุกรูปแบบ 

กลยุทธที่ 1.2  ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว แหลงพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ บูรณะฟนฟูโบราณ 

สถานคันหาแหลงทองเท่ียวหรือแหลงพักผอนหยอนใจแหงใหม และสรางอัตลักษณดึงดูดความสนใจของ

นักทองเท่ียว 

กลยุทธที่ 1.3  จัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย 

ในแหลงทองเที่ยว 

กลยุทธที่ 1.4  การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาพื้นที่ 

กลยุทธที่ 1.5  นําเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใชในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธเพ่ือสราง

ความเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินคาเกษตรเชิงสรางสรรคภายใต

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 

กลยุทธที่ 2.1   สงเสริมและยกระดับสินคาทางการเกษตร 

เพ่ือบงข้ีทางภูมิศาสตรของจังหวัดเชียงราย 

กลยุทธที่ 2.2  สงเสริมและสนับสนุนสินคาทางการเกษตร

และผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินใหเกิดความหลากหลาย เพ่ือกระตุน

เศรษฐกิจฐานราก 

กลยุทธที่ 2.3  สงเสริมกระบวนการแปรรูปสินคาทาง

การเกษตรและ ยกระดับการผลิตสินคาชุมชนแบบครบวงจรใหได

มาตรฐานสากล โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

กลยุทธท่ี 2.4  เปนศนูยกลางการเชื่อมโยงสินคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนในจังหวัดเชียงราย 

กลยุทธที่ 2.5  ใชเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเปนชองทางในการพัฒนาการผลิต การจําหนาย  

การกระจายสินคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส 

กลยุทธท่ี 3.1   พัฒนาระบบโลจิสติกสระหวางประเทศใหไดมาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี 3.2   พัฒนาระบบโครงสรางฟนฐาน เพื่อรองรับการคา การลงทุน การบริการในอนาคต 

กลยุทธที่ 3.3  สงเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

กลยุทธท่ี 3.4   สงเสรมิพัฒนาและเตรียมความพรอมผูประกอบการภายในบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใหดํารงความสมบูรณ และย่ังยืน 

กลยุทธที่ 4.1  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ขยะมูลฝอย หมอกควันไฟปาและ

มลภาวะแบบบูรณาการ 

กลยุทธท่ี 4.2   สงเสรมิและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 4.3   สงเสรมิและพัฒนาการใชพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 

กลยุทธท่ี 4.4   เพ่ิมจํานวนพ้ืนที่สีเขียว ปลูกปาชุมชน และรักษาระบบนิเวศนใหเกิดความสมดุล 

ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

กลยุทธที่ 5.1  สงเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ใหไดมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธที่ 5.2  สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเชียนในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจชายแดน 

กลยุทธท่ี 5.3 เสริมสราง พัฒนา และสงเสริมเครือขายการศกึษาในทองถ่ินแบบบูรณาการ 

กลยุทธท่ี 5.4 สงเสรมิและพัฒนาการศึกษาสูอาชีพและรายได 

กลยุทธท่ี 5.5 การจัดการศกึษาแบบมีสวนรวมทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

กลยุทธท่ี 5.6  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

กลยุทธท่ี 5.7 สงเสรมิและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

กลยุทธที่ 5.8 สงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและ 

วิถีถ่ินรวมสมัย 

กลยุทธท่ี 5.9 สงเสรมิพัฒนาศูนยสุขภาวะชุมชนในทองถ่ิน 

กลยุทธท่ี 5.10 สงเสริมการปองกัน ควบคุม แกไขปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

กลยุทธท่ี 5.11 รณรงคสงเสริมใหมีการลดอุบัติเหตุและอุบัติภัยในทองถ่ิน 

กลยุทธท่ี 5.12  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในทองถ่ิน 

กลยุทธท่ี 5.13 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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  2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  

 

 

ลําดับ 

 

 

ยุทธศาสตร 

เทศบาลตําบลปาซาง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด

เชียงราย 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตรภาคเหนือ /        

กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2 

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(Sustainable Development 

Goals : SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 13 

( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

( พ.ศ. 2561 - 2580 ) 

1 ยุทธศาสตรที่ 1  

การพัฒนาดานการ

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความม่ันคง 

เพ่ือสงเสริมสังคม

สรางสรรค 

ยุทธศาสตรที่ 5  

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความมั่นคง 

เพ่ือสงเสริมสังคม

สรางสรรค 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2. 

สงเสริมและพัฒนาสุข

ภาวะวถิีใหมสูความยั่งยืน 

เปาหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ

ในทุกพื้นที่ 

เปาหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความ

มั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและ

สงเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 

เปาหมายท่ี 3 : สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่

มีสุขภาพดีและสงเสริมความเปนอยูที่ดีสําหรับ

ทุกคนในทุกวัย 

เปาหมายที่ 4 : สรางหลักประกันวาทุกคนมี

การศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทา

เทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู

ตลอดชีวิต  
เปาหมายที่ 5 : บรรลุความเทาเทียมระหวาง

เพศ และเสริมอํานาจใหแกสตรีและเด็กหญิง  

 

หมุดหมายที่ 9  

ไทยมีความยากจน

ขามรุนลดลง และคน

ไทยทุกคนมีความ

คุมครองทางสังคม  

ที่เพียงพอ เหมาะสม  

หมุดหมายที่ 12  

ไทยมีกําลังคน

สมรรถนะสูง  

มุงเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง ตอบโจทย

การพัฒนาแหงอนาคต 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 

ดานการสรางโอกาส

และความเสมอภาค

ทางสังคม 
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ลําดับ 

 

 

ยุทธศาสตรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด

เชียงราย 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตรภาคเหนือ /        

กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2 

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(Sustainable Development 

Goals : SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 13 

( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

( พ.ศ. 2561 - 2580 ) 

2. ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาดานการ

จัดระเบียบชุมชน

และสังคม ดานการ

รักษาความสงบ

เรยีบรอย 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความม่ันคง 

เพ่ือสงเสริมสังคม

สรางสรรค 

ยุทธศาสตรที่ 5  

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความมั่นคง 

เพ่ือสงเสริมสังคม

สรางสรรค 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 

อนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ

และพัฒนาขีดความสามารถ

ในการรับมือสาธารณภัย 

เปาหมายท่ี 16 : สงเสริมสังคมที่สงบ

สุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนา     

ท่ีย่ังยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม

และสรางสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ 

รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

 

หมุดหมายท่ี 8  

ไทยมีพ้ืนที่และเมือง

อัจฉริยะที่นาอยู 

ปลอดภยัเติบโตได

อยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรที่ 1 

ดานความมั่นคง 

3. ยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาดาน

การเมืองการ

บริหาร 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความม่ันคง 

เพ่ือสงเสริมสังคม

สรางสรรค 

ยุทธศาสตรที่ 5  

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความมั่นคง 

เพ่ือสงเสริมสังคม

สรางสรรค 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 

สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะ

วถิีใหมสูความยั่งยืน 

เปาหมายท่ี 6 : สรางหลักประกันวา

จะมีการจัดใหมีนํ้าและสุขอนามัย

สําหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการ

ท่ีย่ังยืนสําหรับทุกคน 

เปาหมายท่ี 9 : สรางโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน สงเสริมการ

พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและ

ย่ังยืนและสงเสริมนวัตกรรม 

เปาหมายท่ี 11 : ทําใหเมืองและการ

ต้ังถ่ินฐานของมนุษยมีความ

ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทาน

และย่ังยืน 

หมุดหมายที่ 12  

ไทยมีกําลังคนสมรรถนะ

สูง มุงเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง ตอบโจทยการ

พัฒนาแหงอนาคต  

หมุดหมายที่ 13  

ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย  

มีประสิทธภิาพ และ

ตอบโจทยประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 

ดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
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ลําดับ 

 

 

ยุทธศาสตรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด

เชียงราย 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตรภาคเหนือ /      

กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2 

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(Sustainable Development 

Goals : SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 13 

( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

( พ.ศ. 2561 - 2580 ) 

4. ยุทธศาสตรที่ 4 

การพัฒนาดานการ

วางแผนสงเสรมิ

การลงทุนและการ

ทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรท่ี 1   

การสรางมูลคาเพ่ิมดานการ

ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคโดย

ดํารงฐานวฒันธรรมลานนา 
ยุทธศาสตรท่ี 2  

การสงเสริมการผลิตและ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

สินคาเกษตรเชิงสรางสรรค

ภายใตแนวทางการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรที่ 1   

การสรางมูลคาเพ่ิมดานการ

ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคโดย

ดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 
ยุทธศาสตรท่ี 2  

การสงเสริมการผลิตและ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

สินคาเกษตรเชิงสรางสรรค

ภายใตแนวทางการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 

พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจ

สรางสรรคมูลคาสูง 

 

 เปาหมายท่ี 7 : สรางหลักประกันใหทุกคน

สามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมที่ยั่งยืนใน

ราคาท่ียอมเยา 

เปาหมายท่ี 8 : ส งเส ริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจท่ีตอเน่ือง ครอบคลุมและยั่งยืน 

การจางงานเต็มท่ี มีผลิตภาพและการมีงาน

ท่ีเหมาะสมสําหรับทุกคน 

เปาหมายที่  9 : สรางโครงสรางพ้ืนฐาน    

ท่ี มี ค วามทนทาน  ส ง เส ริมการพัฒ นา

อุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืนและ

สงเสริมนวัตกรรม 

เปาหมายท่ี 10 : ลดความไม เสมอภาค

ภายในประเทศและระหวางประเทศ 

เปาหมายท่ี 11 : ทําใหเมืองและการตั้งถิ่น

ฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย 

มีภูมิตานทานและยั่งยืน  

 

หมุดหมายที่ 1 : ไทยเปน

ประเทศช้ันนําดานสินคา

เกษตรและเกษตรแปรรูป

มูลคาสูง  

หมุดหมายที่ 2 : ไทยเปน

จุดหมายของการทองเท่ียว

ที่เนนคุณภาพและความ

ยั่งยืน  

หมุดหมายที่ 9 : ไทยมีความ

ยากจนขามรุนลดลง และคน

ไทยทุกคนมีความคุมครอง

ทางสังคม ท่ีเพียงพอ 

เหมาะสม 

หมุดหมายที่ 12 : ไทยมี

กําลังคนสมรรถนะสูง      

มุงเรียนรูอยางตอเน่ือง 

ตอบโจทยการพัฒนาแหง

อนาคต  

ยุทธศาสตรที่ 2 

ดานการสราง

ความสามารถในการ

แขงขัน 
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ลําดับ 

 

 

ยุทธศาสตรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด

เชียงราย 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตรภาคเหนือ /        

กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2 

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(Sustainable Development 

Goals : SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 13 

( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

( พ.ศ. 2561 - 2580 ) 

5. ยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนาดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1    

การสรางมูลคาเพ่ิม

ดานการทองเที่ยวเชิง

สรางสรรคโดยดํารง

ฐานวัฒนธรรมลานนา 

ยุทธศาสตรที่ 1    

การสรางมูลคาเพิ่ม

ดานการทองเที่ยวเชิง

สรางสรรคโดยดํารง

ฐานวัฒนธรรมลานนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  

พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจ

สรางสรรคมูลคาสูง 

 

เปาหมายท่ี 16 : สงเสริมสังคมที่

สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึง

ความยุติธรรม และสรางสถาบัน

ท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 

และครอบคลุมในทุกระดับ 

 

หมุดหมายท่ี 12 : 

ไทยมีกําลังคน

สมรรถนะสูง มุง

เรียนรูอยางตอเน่ือง 

ตอบโจทยการพฒันา

แหงอนาคต  

 

ยุทธศาสตรที่ 3 

ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศกัยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

6. ยุทธศาสตรที่ 6 

การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การพัฒนาเศรษฐกิจ

สรางสรรคดานการคา 

การลงทุน การบริการ 

และโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาเศรษฐกิจ

สรางสรรคดานการคา 

การลงทุน การบริการ 

และโลจิสติกส 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 

พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจ

สรางสรรคมูลคาสูง 

 

เปาหมายที่ 9 : สรางโครงสราง

พ้ืนฐานที่มีความทนทาน สงเสริม

ก า รพั ฒ น าอุ ต ส าห ก รรม ที่

ครอบคลุมและยั่งยืนและสงเสริม

นวัตกรรม 

 

หมุดหมายที่ 1 : ไทยเปน

ประเทศช้ันนําดานสินคา

เกษตรและเกษตรแปรรูป

มูลคาสูง  

หมุดหมายที่ 2 : ไทยเปน

จุดหมายของการทองเท่ียว

ที่เนนคุณภาพและความ

ยั่งยืน  

หมุดหมายท่ี 5 : ไทยเปน

ประตูการคาการลงทุนและ

ยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ี

สําคัญของภูมิภาค  

ยุทธศาสตรที่ 2 

ดานการสราง

ความสามารถในการ

แขงขัน 
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ลําดับ 

 

 

ยุทธศาสตรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด

เชียงราย 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตรภาคเหนือ /        

กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2 

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(Sustainable Development 

Goals : SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 13 

( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

( พ.ศ. 2561 - 2580 ) 

7. ยุทธศาสตรที่ 7 

การพัฒนาดานการ

บริหารจัดการและ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4    

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมให

ดํารงความสมบูรณและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4    

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมให

ดํารงความสมบูรณและ

ยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 

อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและพัฒนาขีด

ความสามารถในการ

รับมือสาธารณภัย 

เปาหมายที่ 6 : สรางหลักประกันวา

จะมีการจัดให มี นํ้าและสุขอนามัย

สําหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการ

ท่ีย่ังยืนสําหรับทุกคน 

เปาหมายที่ 12 : สรางหลักประกันให

มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ี

ย่ังยืน 

เปาหมายท่ี 15 : ปกปอง ฟนฟู และ

สนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบก

อยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางยั่งยืน

ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย 

หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟน

สภาพดิน และหยดุย้ังการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

หมุดหมายที่ 1 :ไทยเปน

ประเทศช้ันนําดานสินคา

เกษตรและเกษตรแปรรูป

มูลคาสูง  

หมุดหมายที่ 7 :ไทยมี

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง 

และสามารถ แขงขันได 

หมุดหมาย ท่ี  10 : ไทยมี

เศรษฐกิจหมุ น เวียนและ

สังคมคารบอนต่ํา  

หมุดหมายที่ 11 : ไทย

สามารถลดความเสี่ยงและ

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 

ดานการสรางการ

เติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
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สวนที่  3 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 
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3.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นและยุทธศาสตรระดับมหภาคเพื่อนําไปสูการปฏบิตั ิ

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 

ท่ี 

 

ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 13 

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

SDGs 
ยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตร

เทศบาลตําบล

ปาซาง 

 

กลยุทธ 

 

แผนงาน 

หนวยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

1. ยุทธศาสตรท่ี 4 

ดานการสราง

โอกาสและความ

เสมอภาคทาง

สังคม 

 

หมุดหมายที่ 9  

ไทยมีความยากจน

ขามรุนลดลง และ

คนไทยทุกคนมี

ความคุมครองทาง

สังคมท่ีเพียงพอ 

เหมาะสม  

หมุดหมายที่ 12  

ไทยมีกําลังคน

สมรรถนะสูง  

มุงเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง ตอบโจทย

การพัฒนาแหง

อนาคต 

เปาหมายท่ี 1 : ขจัดความยากจนทุก

รูปแบบในทุกพื้นท่ี 

เปาหมายท่ี 2 : ยตุิความหิวโหย บรรลุ

ความมั่นคงทางอาหารและยกระดับ

โภชนาการและสงเสริมเกษตรกรรมท่ี

ยั่งยืน 

เปาหมายที่ 3 : สรางหลักประกันวาคน

มีชี วิตท่ีมีสุขภาพดีและสงเสริมความ

เปนอยูที่ดีสําหรับทุกคนในทุกวัย 

เปาหมายท่ี 4 : สรางหลักประกันวาทุก

คนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยาง

ครอบคลุมและเทาเทียม และ สนับสนุน

โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต  
เปาหมายท่ี 5 : บรรลคุวามเทาเทียม

ระหวางเพศ และเสริมอํานาจใหแกสตรี

และเด็กหญิง  

ยุทธศาสตรที่ 5  

การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ความม่ันคง เพ่ือ

สงเสริมสังคม

สรางสรรค 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความม่ันคง 

เพื่อสงเสริมสังคม

สรางสรรค 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

ดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

4)  สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง 

พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  

คณะกรรมการหมูบานและชุมชน

ใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต

ของ เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  

ผูพิการ ผูดอยโอกาส  ประชาชน

และคุมครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน พัฒนาคุณภาพและ

ศักยภาพตามความสามารถของ

แรงงานในทองถิ่น   
6)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือ

ใหบริการประชาชน และรับทราบ

ปญหา  อุปสรรค และความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

พัฒนาศักยภาพของอสม. สงเสริม

สุขภาพและอนามัยของประชาชน

ในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง 

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

สํานักปลัด 

เทศบาล 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

แผนงาน 

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

แผนงาน 

สังคมสงเคราะห 

สํานักปลัด 

เทศบาล 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด 

เทศบาล 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศึกษา 

 

 

แผนงานการเกษตร 

 

สํานักปลัด 

เทศบาล 

แผนงานงบกลาง สํานักปลัด 

เทศบาล 
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ท่ี 

 

ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 13 

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

SDGs 
ยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตร

เทศบาลตําบล

ปาซาง 

 

กลยุทธ 

 

แผนงาน 

หนวยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2. ยุทธศาสตรท่ี 1 

ดานความม่ันคง 

หมุดหมายที่ 8  

ไทยมีพ้ืนท่ีและเมือง

อัจฉริยะท่ีนาอยู 

ปลอดภัยเติบโตได

อยางย่ังยืน 

เปาหมายท่ี 16 : สงเสริมสังคมท่ี

สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการ

พัฒนา     ที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึง

ความยุติธรรมและสรางสถาบันท่ีมี

ประสิทธิภาพ รับผิดชอบและ

ครอบคลุมในทุกระดับ 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  

การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ความม่ันคง เพ่ือ

สงเสริมสังคม

สรางสรรค 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความม่ันคง 

เพื่อสงเสริมสังคม

สรางสรรค 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ดานการจัด

ระเบียบชุมชน

และสังคม ดาน

การรักษาความ

สงบเรียบรอย 

5)  ปองกันและแกไขปญหา

การเสพ การผลิต และการ

จําหนายยาเสพติดในทุก

ระดับ 

11)  สงเสริม สนับสนุนและ

รวมมือกับสวนราชการ  

หนวยงานตาง ๆ ในการ

เตรียมความพรอมในการ

ปองกันภัย และการ

ชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้ง

ระบบกลองวงจรปดในเขต

ชุมชนและสถานที่สําคัญ 

สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้ง

และอบรมฟนฟูอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน  

(อปพร.) และดูแลรักษา

ความปลอดภัยและ

การจราจร 

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน 

สํานักปลัด 

เทศบาล 
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ท่ี 

 

ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 13 

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

SDGs 
ยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตร

เทศบาลตําบล

ปาซาง 

 

กลยุทธ 

 

แผนงาน 

หนวยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

3. ยุทธศาสตรท่ี 6 

ดานการปรับ

สมดุลและ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

หมุดหมายที่ 12  

ไทยมีกําลังคน

สมรรถนะสูง มุง

เรียนรูอยางตอเน่ือง 

ตอบโจทยการพัฒนา

แหงอนาคต  

หมุดหมายที่ 13  

ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย  

มีประสิทธิภาพ และ

ตอบโจทยประชาชน 

 

เปาหมายท่ี 6 : สรางหลักประกัน

วาจะมีการจัดใหมีนํ้าและ

สุขอนามัยสําหรับทุกคนและมีการ

บริหารจัดการท่ีย่ังยืนสําหรับทุก

คน 

เปาหมายท่ี 9 : สรางโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน สงเสริม

การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี

ครอบคลุมและยั่งยืนและสงเสริม

นวัตกรรม 

เปาหมายท่ี 11 : ทําใหเมืองและ

การต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความ

ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ

ตานทานและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5  

การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ความม่ันคง เพ่ือ

สงเสริมสังคม

สรางสรรค 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความม่ันคง 

เพื่อสงเสริมสังคม

สรางสรรค 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

ดานการเมือง

การบริหาร 

2)  สงเสริมและพัฒนาระบบ

การศกึษา บุคลากรดาน

การศกึษา ครู  นักเรียนใหเปน

ผูมีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล 

รองรับประชาคมอาเซียน 

9) ปรับปรุงโครงสรางการ

บริหารงาน นําระบบ

สารสนเทศมาใชในการ

บริหารงานภายในองคกร  

สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให

ไดรับการศึกษา อบรม การทํา

วิจัย เพ่ิมพูนความรู 

10)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ 

 

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 

สํานักปลัด 

เทศบาล 

กองคลัง 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

กองชาง 
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ท่ี 

 

ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 13 

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

SDGs 
ยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิน่ในเขตจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตร

เทศบาลตําบล

ปาซาง 

 

กลยุทธ 

 

แผนงาน 

หนวยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

4. ยุทธศาสตรท่ี 2 

ดานการสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน 

 

หมุดหมายที่ 1 : ไทย

เปนประเทศช้ันนําดาน

สินคาเกษตรและเกษตร

แปรรูปมูลคาสูง  

หมุดหมายที่  2 : ไทย

เปนจุดหมายของการ

ทองเที่ยวที่เนนคุณภาพ

และความยั่งยนื  

หมุดหมายท่ี 9 : ไทยมี

ความยากจนขามรุนลดลง 

และคนไทยทุกคนมีความ

คุมครองทางสังคม ที่

เพียงพอ เหมาะสม 

หมุดหมายที่ 12 : 

ไทยมีกําลังคน

สมรรถนะสูง มุงเรียน 

รูอยางตอเนื่อง ตอบ

โจทยการพัฒนาแหง

อนาคต 

เปาหมายที่ 7 : สรางหลักประกันใหทุก

คนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหม ท่ี

ยั่งยืนในราคาท่ียอมเยา 

เปาหมายท่ี 8 : สงเสริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจท่ีตอ เนื่อง ครอบคลุมและ

ยั่งยืน การจางงานเต็มท่ี มีผลิตภาพและ

การมีงานท่ีเหมาะสมสําหรับทุกคน 

เปาหมายท่ี 9 : สรางโครงสรางพ้ืนฐาน    

ท่ีมีความทนทาน สงเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืนและ

สงเสริมนวัตกรรม 

เปาหมายท่ี 10 : ลดความไมเสมอภาค

ภายในประเทศและระหวางประเทศ 

เปาหมายที่ 11 : ทําใหเมืองและการตั้ง

ถิ่นฐานของมนุษย มีความครอบคลุม 

ปลอดภยั มีภูมิตานทานและยั่งยืน  

 

ยุทธศาสตรที่ 1   

การสรางมูลคาเพ่ิม

ดานการทองเท่ียว

เชิงสรางสรรคโดย

ดํารงฐานวัฒนธรรม

ลานนา 
ยุทธศาสตรท่ี 2  

การสงเสริมการ

ผลิตและพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือ

ยกระดับสินคา

เกษตรเชิง

สรางสรรคภายใต

แนวทางการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1   

การสรางมูลคาเพ่ิม

ดานการทองเท่ียวเชิง

สรางสรรคโดยดํารง

ฐานวัฒนธรรม

ลานนา 

ยุทธศาสตรท่ี 2  

การสงเสริมการผลิต

และพัฒนานวัตกรรม

เพื่อยกระดับสินคา

เกษตรเชิงสรางสรรค

ภายใตแนวทางการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

ดานการ

วางแผนสงเสริม

การลงทุนและ

การทองเที่ยว 

3)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืช

และเมล็ดพันธุพืชท่ีดี มีคุณภาพ 

ส ง เ ส ริ ม ใ ห เ กิ ด เ ก ษ ต ร

อุตสาหกรรม  ลดตนทุน  เพ่ิม

มูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ 

ส งเสริมสนับสนุนการถนอม

แ ล ะ แ ป ร รู ป สิ น ค า ท า ง

การเกษตร สงเสริมให มีการ

เลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อการ

บริโภคเพ่ือจําหนายและเพื่อ

การอนุรักษ และเพิ่มชองทาง

ตลาด 

 

แผนงาน 

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

สํานักปลัด 

เทศบาล 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

กองชาง 

 

 

แผนงาน

การเกษตร 

 

สํานักปลัด 

เทศบาล 
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ท่ี 

 

ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 เปาหมายการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน SDGs 
ยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตร

เทศบาลตําบล

ปาซาง 

 

กลยุทธ 

 

แผนงาน 

หนวยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

5. ยุทธศาสตรท่ี 3 

ดานการพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

หมุดหมายที่ 12 : 

ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง 

มุงเรียนรูอยางตอเน่ือง ตอบ

โจทยการพัฒนาแหงอนาคต  

 

เปาหมายท่ี 16 : สงเสริม

สังคมท่ีสงบสุขและ

ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความ

ยุติธรรม และสรางสถาบันท่ี

มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 

และครอบคลุมในทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ 1    

การสรางมูลคาเพ่ิม

ดานการทองเท่ียว

เชิงสรางสรรคโดย

ดํารงฐานวัฒนธรรม

ลานนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1    

การสรางมูลคาเพ่ิม

ดานการทองเท่ียวเชิง

สรางสรรคโดยดํารง

ฐานวัฒนธรรม

ลานนา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

ดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

 

8)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริม

กิจกรรมดานศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ของชุมชนทองถ่ินโคราช  โดย

การอนุรักษสืบสานตอและ

เชื่อมโยงสูกิจกรรมการ

ทองเท่ียว 

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศึกษา 

 

 

6. ยุทธศาสตรท่ี 2 

ดานการสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน 

หมุดหมายท่ี 1 : ไทยเปน

ประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตร

และเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  

ห มุ ด ห ม า ย ท่ี  2 : ไท ย เป น

จุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนน

คุณภาพและความยั่งยืน  

หมุดหมายท่ี 5 : ไทยเปนประตู

การคาการลงทุนและยุทธศาสตร

ทางโลจิสติกสท่ีสําคัญของ

ภูมิภาค 

เป า ห ม า ย ท่ี  9 : ส ร า ง

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความ

ทนทาน สงเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม

แ ล ะยั่ ง ยื น แล ะส ง เส ริ ม

นวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การพัฒนา

เศรษฐกิจ

สรางสรรคดาน

การคา การลงทุน 

การบริการ 

และโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การพัฒนาเศรษฐกิจ

สรางสรรคดานการคา 

การลงทุน การบริการ

และโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรท่ี 6 

ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

7)  สงเสริมสนับสนุนการ

วางระบบการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐานให

สอดคลองกับความจําเปน

และความตองการของ

ประชาชน กอสราง 

ปรับปรุงเสนทางการ

คมนาคมอยางท่ัวถึง 

 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

กองชาง 

 

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชาง 

 

 

แผนงานการเกษตร กองชาง 

แผนงานการ

พาณิชย 

กองชาง 

 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
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ท่ี 

 

ยุทธศาสตรชาต ิ

20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบบัท่ี 13 เปาหมายการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน SDGs 
ยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขต

จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร

เทศบาลตําบลปา

ซาง 

 

กลยุทธ 

 

แผนงาน 

หนวยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

7. ยุทธศาสตรที่ 5 

ดานการสราง

การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

หมุดหมายที่ 1 :ไทยเปน

ประเทศช้ันนําดานสินคา

เกษตรและเกษตรแปรรูป

มูลคาสูง  

หมุดหมายที่ 7 :ไทยมี

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มี

ศักยภาพสูง และสามารถ 

แขงขันได 

หมุดหมายที่  10 : ไทยมี

เศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สังคมคารบอนตํ่า  

หมุดหมายที่ 11 : ไทย

สามารถลดความเส่ียงและ

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

เป า ห ม า ย ท่ี  6 : ส ร า ง

หลักประกันวาจะมีการจัดให

มีน้ําและสุขอนามัยสําหรับ

ทุ กคน และมีการบ ริห าร

จัดการที่ย่ังยืนสําหรับทุกคน 

เป า ห ม า ย ท่ี  12 : ส ร า ง

หลักประกันใหมีรูปแบบการ

ผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

เปาหมายที่ 15 : ปกปอง 

ฟนฟู และสนับสนุนการใช

ระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน 

จัดการปาไมอยางยั่งยืนตอสู

การกลายสภาพเปน

ทะเลทราย หยดุการเสื่อม

โทรมของท่ีดินและฟนสภาพ

ดิน และหยุดยั้งการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

ยุทธศาสตรที่ 4    

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมให

ดํารงความสมบูรณ

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4    

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมให

ดํารงความสมบูรณ

และย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 7 

ดานการบริหาร

จัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

 

1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลอง

แ ล ะ จั ด ส ร า ง แ ห ล งน้ํ า  

สงวนและเก็บกัก นํ้ า เพ่ื อ

ก าร เกษ ต ร     เ พ่ื อ ก าร

อุปโภคและบริโภค  รวมท้ัง

ว า ง โค ร งก า ร เพื่ อ แ ก ไข

ปญหานํ้าทวมและน้ําแลง 

12 )  พัฒ นา ฟ นฟู  และ 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอม แหลงนํ้า ลุมนํ้า 

ลํ าคลองและป า ไม  ให มี

ความอุดมสมบูรณ  สราง

จิตสํานึก เพื่อปองกันและ

แก ไขปญ หามลพิษ  และ

ป ญ ห าสิ่ ง แ วด ล อ ม ข อ ง

ชุมชน จัดทําระบบกําจัด

ขยะรวม และจัดการขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

กอง

สาธารณสุข 

 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

กองชาง 

 

 

แผนงาน

การเกษตร 

สํานักปลัด 

เทศบาล 

 

แผนงาน

สาธารณสุข 

กอง

สาธารณสุข 
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  2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  แกไข  คร้ังที่ 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  

 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1) ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

     1.1 กลยุทธ สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของ เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน และ

คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น   
    1.2 กลยุทธ ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความตองการของประชาชนในพื้นท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) สงเสริมสุขภาพ

และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง 
            (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
          (2) แผนงานการศึกษา 
             (3) แผนงานสาธารณสุข 
             (4) แผนงานสังคมสงเคราะห 

             (5) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

             (6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

             (7) แผนงานการเกษตร 

             (8) แผนงานงบกลาง 

รวม             

แบบ ผ.01 
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บญัชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  แกไข  คร้ังที่ 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  

 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

2) ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

      2.1 กลยุทธ ปองกันและแกไขปญหาการเสพ การผลิต และการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
    2.2 กลยุทธ สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตาง ๆ ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย ติดต้ังระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ 

สนับสนุนการฝกอบรมจัดต้ังและอบรมฟนฟูอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
            (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

รวม             

3) ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 

     3.1 กลยุทธ สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรยีน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

      3.2 กลยุทธ ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู 

      3.3 กลยุทธ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
           (1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
             (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

รวม             

แบบ ผ.01 
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บญัชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  แกไข  คร้ังที่ 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  

 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

4) ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน และการทองเที่ยว 

     4.1 กลยุทธ พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมลด็พันธุพืชท่ีดี มีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม  ลดตนทุน  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอม

และแปรรูปสินคาทางการเกษตร สงเสริมใหมีการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนายและเพ่ือการอนุรักษ และเพ่ิมชองทางตลาด 
            (1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
            (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
            (3) แผนงานการเกษตร 

รวม             

5) ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

     5.1 กลยุทธ พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ินโคราช  โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว      
           (1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ           

รวม             

 

แบบ ผ.01 
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บญัชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  แกไข  คร้ังที่ 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  

 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

6) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

     6.1 กลยุทธ สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
            (1) แผนงานเคหะและชุมชน 

            (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
            (3) แผนงานการเกษตร 

             (4) แผนงานการพาณิชย 

             (5) แผนงานการศึกษา         

รวม             

 

 

 

 
 

แบบ ผ.01 
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บญัชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  แกไข  คร้ังที่ 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  

 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

7) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     7.1 กลยุทธ พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงนํ้า  สงวนและเก็บกักนํ้าเพื่อการเกษตร    เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
    7.2 กลยุทธ พัฒนา ฟนฟู และ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงนํ้า ลุมนํ้า ลาํคลองและปาไม ใหมีความอุดมสมบูรณ สรางจิตสํานึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษ และปญหาส่ิงแวดลอมของ

ชุมชน จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

            (1) แผนงานเคหะและชุมชน 

            (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            (3) แผนงานการเกษตร 
              (4) แผนงานสาธารณสุข        

รวม             

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 ) แกไข  คร้ังที่ 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 : หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม  

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเน่ือง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs :  เปาหมายท่ี 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นท่ี 

เปาหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและสงเสริมเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน 

เปาหมายท่ี 3 สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและสงเสรมิความเปนอยูท่ีดีสําหรับทุกคนในทุกวัย 

เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต  

เปาหมายท่ี 5 บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมอํานาจใหแกสตรีและเด็กหญิง  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย :  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคง เพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดเชียงราย :  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อสงเสริมสังคมสรางสรรค 

     1. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  

1.1 กลยุทธ สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของ เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ   

ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคณุภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
      1.2 กลยุทธ ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข 

   ประจําหมูบาน (อสม.) สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง 
 

    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 )  แกไข  คร้ังท่ี 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

(2) แผนงาน การศึกษา 

(3) แผนงาน สาธารณสุข 

(4) แผนงาน สังคมสงเคราะห 

(5) แผนงาน สรางความเขมแข็งของชมุชน 

(6) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(7) แผนงาน การเกษตร 

(8) แผนงาน งบกลาง 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

            

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 ) แกไข  คร้ังที่ 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 : หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัยเติบโตไดอยางยั่งยืน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เปาหมายท่ี 16  สงเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรมและสรางสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ  

            รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย :  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคง เพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย :  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    2. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

2.1 กลยุทธ ปองกันและแกไขปญหาการเสพ การผลิต และการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 

2.2 กลยุทธ  สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตาง ๆ ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจร

ปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

            

แบบ ผ.02 



 

 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570 ) แกไข ครั้งท่ี 2 / 2566  เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย     64 | ห น า  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 ) แกไข  คร้ังที่ 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 :  หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเน่ือง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต  

หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs :  เปาหมายที่ 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีนํ้าและสุขอนามัยสําหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ียั่งยืนสําหรับทุกคน 

เปาหมายที่ 9 สรางโครงสรางพื้นฐานท่ีมีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและย่ังยืนและสงเสริมนวัตกรรม 

เปาหมายที่ 11 ทําใหเมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทานและยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย :  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อสงเสริมสังคมสรางสรรค 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย :  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    3. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 

3.1 กลยุทธ สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู นักเรียนใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซยีน 

3.2 กลยุทธ ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย 

เพ่ิมพูนความรู 

3.3 กลยุทธ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 (1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

            

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 ) แกไข  คร้ังที่ 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 :  หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน  

     หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคม ท่ีเพียงพอ เหมาะสม 

     หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียน รูอยางตอเน่ือง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs :  เปาหมายท่ี 7 สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมท่ีย่ังยืนในราคาที่ยอมเยา 

เปาหมายท่ี 8 สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเน่ือง ครอบคลุมและย่ังยืน การจางงานเต็มท่ี มีผลิตภาพและการมีงานท่ีเหมาะสม 

           สําหรับทุกคน 

เปาหมายท่ี 9 สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืนและสงเสริมนวัตกรรม 

เปาหมายท่ี 10 ลดความไมเสมอภาคภายในประเทศและระหวางประเทศ 

เปาหมายท่ี 11 ทําใหเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทานและยั่งยืน  

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย :   ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินคาเกษตรเชิงสรางสรรคภายใตแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย :   ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินคาเกษตรเชิงสรางสรรคภายใต 

           แนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 )  แกไข  คร้ังท่ี 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 

    4. ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริมการลงทุนและการทองเท่ียว 

4.1 กลยุทธ พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดี มีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม  ลดตนทุน  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมี

คุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร สงเสรมิใหมีการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนายและเพ่ือการอนุรักษ และเพ่ิมชองทางตลาด 

 (1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 (3) แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

            

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 )  แกไข  คร้ังท่ี 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 : หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต  

ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เปาหมายท่ี 16 สงเสริมสงัคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสราง 

         สถาบันที่มีประสิทธภิาพรบัผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย :  ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยดํารงฐาน

วัฒนธรรมลานนา 

    5. ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

5.1 กลยุทธ พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ินโคราช  โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสู

กิจกรรมการทองเท่ียว 

 (1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

            

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  แกไข  คร้ังที่ 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 :  หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน  

     หมุดหมายท่ี 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เปาหมายท่ี 9 สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืนและสงเสริมนวตักรรม 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการและโลจิสติกส 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย :  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการและโลจิสติกส 

    6. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

 6.1 กลยุทธ สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการ

คมนาคมอยางท่ัวถึง 

(1) แผนงานเคหะและชุมชน 

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(3) แผนงานการเกษตร 

(4) แผนงานการพาณชิย 

(5) แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

            

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  แกไข  คร้ังที่ 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 :  หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรปูมูลคาสูง  

             หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แขงขันได 

หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า  

หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เปาหมายที่ 6  สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

         สําหรับทุกคน 

  เปาหมายที่ 12  สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

  เปาหมายที่ 15  ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางยั่งยืนตอสูการ 

      กลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสีย 

      ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย :  ยุทธศาสตรที่ 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณ 

                                  และยั่งยืน 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  แกไข  คร้ังที่ 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวดัเชียงราย 

 

    7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7.1 กลยุทธ พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตรเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไข

ปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 

7.2 กลยุทธ  พัฒนา ฟนฟู และ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมนํ้า ลําคลองและปาไม ใหมีความอุดมสมบูรณ สรางจิตสํานึก เพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหามลพิษ และปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(1)  แผนงานเคหะและชุมชน 

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(3) แผนงานการเกษตร 

(4) แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

            

แบบ ผ.02 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 ) แกไข  คร้ังที่ 2 / 2566 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวดัเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 :  หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน  

     หมุดหมายท่ี 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เปาหมายท่ี 9 สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืนและสงเสริมนวัตกรรม 

ง. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการและโลจิสติกส 

จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย :  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการและโลจิสติกส 

    6. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

6.1 กลยุทธ สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคม

อยางท่ัวถึง 

 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 (2) แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

            

แบบ ผ.02/2 



บัญชีครุภัณฑ 

สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนพฒันาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570 )  แกไข คร้ังท่ี 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

ประเภทครุภัณฑ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) แกไข คร้ังที่ 2 / 2566  

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย    หนา  72 

 

แบบ ผ.03 

 

 1. ประเภทครุภัณฑสํานกังาน 

 1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  (1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

  (2) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

  (3) แผนงาน การศึกษา  

  (4) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

  (5) แผนงาน สาธารณสุข  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

 2.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  (1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

  (2) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

  (3) แผนงาน การศึกษา 

  (4) แผนงาน สาธารณสุข 

(5) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

 

 

 

 

ท่ี ครุภัณฑ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570  

          

          

รวม .......... ........... ........... ........... ...........   

 

 
ท่ี 

ครุภัณฑ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570  

          

          

รวม .......... ........... ........... ........... ...........   



บัญชีครุภัณฑ 

สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนพฒันาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570 )  แกไข คร้ังท่ี 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

ประเภทครุภัณฑ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) แกไข คร้ังที่ 2 / 2566  

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย    หนา  73 

 

แบบ ผ.03 

 

 

 3. ประเภทครุภัณฑครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

 3.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  (1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

  (2) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

 

 

 

 4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็คทรอนิกส 

 4.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  (1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

(2) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

(3) แผนงาน การศึกษา 

(4) แผนงาน สาธารณสุข  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ี 

ครุภัณฑ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570  

          

          

รวม .......... ........... ........... ........... ...........   

ท่ี ครุภัณฑ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570  

          

          

รวม .......... ........... ........... ........... ...........   



บัญชีครุภัณฑ 

สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนพฒันาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570 )  แกไข คร้ังท่ี 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

ประเภทครุภัณฑ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) แกไข คร้ังที่ 2 / 2566  

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย    หนา  74 

 

แบบ ผ.03 

 

 5. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 

 5.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  (1) แผนงาน การเกษตร  

  (2) แผนงาน สาธารณสุข 

  (3) แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

 

 

6. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

 6.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  (1) แผนงาน การศึกษา  

 

 

 7. ประเภทครุภัณฑอ่ืน 

 7.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี ครุภัณฑ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570  

          

          

รวม .......... ........... ........... ........... ...........   

ท่ี ครุภัณฑ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570  

          

          

รวม .......... ........... ........... ........... ...........   

ท่ี ครุภัณฑ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570  

          

          

รวม .......... ........... ........... ........... ...........   



บัญชีครุภัณฑ 

สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนพฒันาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570 )  แกไข คร้ังท่ี 2 / 2566 

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

ประเภทครุภัณฑ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) แกไข คร้ังที่ 2 / 2566  

เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย    หนา  75 

 

แบบ ผ.03 

 

 

 

8. ประเภทครุภัณฑครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

 8.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ครุภัณฑ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570  

          

          

รวม .......... ........... ........... ........... ...........   



ภาคผนวก 
สําเนาประกาศเทศบาลตําบลปาซาง 

เรื่อง ใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  ( พ.ศ.2566 - 2570 ) 

แกไข  ครั้งที่ 2 / 2566 

ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 
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