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 ค าน า
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.

2548 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 มีผลใช๎บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได๎มีหนังสือ ที่ มท 
0810.3/ว  6046 ลงวันที่ 19 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2565) ตลอดจนการด าเนินการที่เกี่ยวข๎องกับแผนพัฒนาท๎องถิ่น ที่ประกาศใช๎แล๎วหรือด าเนินการ
กํอนวันที่ ระเบียบฉบับนี้มีผลใช๎บั งคับ ให๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นดังกลําวมีผลใช๎บั งคับตํอไป จนกวํา
กระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอยํางอ่ืน รายละเอียดตามอ๎างถึงนั้น 

 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล๎วเห็นวํา พระราชกฤษฎีาวําด๎วยการบริหารงานจังหวัดและกลุํม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให๎เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได๎รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช๎แล๎ว การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และการ
ด าเนินกิจการของจังหวัดและหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎อง ต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลําว 
ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข๎อ 7 
ก าหนดให๎แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุํมจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห๎าปี ดังนั้น เพ่ือให๎
แผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่มีระยะเวลาสีปี (พ.ศ.
2561-2564) มีความสอดคล๎องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุํมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
ให๎กับประชาชน  
 เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ตรงตามห๎วงระยะเวลา
ตามระเบียบที่ก าหนดไว๎ องค์การบริหารสํวนต าบลสบเมย จึงได๎มีการทบทวนโครงการ/แผนงาน ข๎อมูลจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบันน าปัญหาเข๎าสูํกระบวนการประชาคมต าบล 
เมือ่วันที่ 5 มิถุนายน 2562  และได๎จัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเรํงดํวน ใช๎กระบวนการมีสํวน
รํวมของภาคประชาชน และบูรณาการท างานรํวมกันระหวํางสํวนราชการ ลดความซ้ าซ๎อน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอ
ภารกิจ ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   

 ขอขอบพระคุณประชาชนต าบลสบเมย, ก านัน, ผู๎ใหญํบ๎าน, สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล หนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎อง,  องค์กรภาคเอกชน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสบ
เมย และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสบเมย  ที่ได๎มีสํวนรํวมในการ
ให๎ข๎อมูลการพัฒนา ข๎อเสนอแนะปัญหาความต๎องการ ที่รํวมกันจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารสํวนต าบลสบเมย  ให๎ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 
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ส่วนที่ 1 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.   สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน  
 1.  ด้านกายภาพ 

  1.1   ที่ตั้งขององค์การบริหารสํวนต าบลสบเมย
            ที่ตั้ง   

                   ทิศเหนือ         ติดตํอกับ         ต.แมํยวม  อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮํองสอน       
                  ทิศใต๎            ติดตํอกับ          ต.แมํวะหลวง  อ.ทําสองยาง  จ.ตาก 
                  ทิศตะวันออก  ติดตํอกับ        ต.แมํสวด  อ.สบเมย  จ.แมํฮํองสอน    
                  ทิศตะวันตก     ติดตํอกับ          ต.แมํสามแลบ  อ.สบเมย  จ.แมํฮํองสอน 
                   อยูํหํางจากที่วําการอ าเภอสบเมย  2.50 กิโลเมตร            

        เนื้อที่  
 174,812.50 ไรํ   (253 ตารางกิโลเมตร)  

  จ านวนหมู่บ้าน          
องค์การบริหารสํวนต าบลสบเมย  ประกอบด๎วย 12 หมูํบ๎าน ดังนี้ 
หมูํที่ 1  บ๎านเลโค๏ะ ไมํมีหยํอมบ๎าน 
หมูํที่ 2 บ๎านแมํคะตวน ไมํมีหยํอมบ๎าน 
หมูํที่ 3 บ๎านขุนแมํคะตวน ประกอบด๎วย 3 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านขุนแมํคะตวนเกํา ,                      

บ๎านขุนแมํคะตวนใหมํ  และบ๎านแมํสองแคว 
หมูํที่ 4 บ๎านห๎วยกองมูล ประกอบด๎วย 2 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านห๎วยกองมูลเกํา และ บ๎าน

ห๎วยกองมูลใหมํ 
หมูํที่ 5 บ๎านแมํทะลุ ประกอบด๎วย 3 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านแมํทะลุเหนือ บ๎านแมํทะลุกลาง   

และบ๎านแมํทะลุใต๎ 
หมูํที่ 6 บ๎านซื่อม่ือ ประกอบด๎วย 2 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านซื่อมื่อหลวง และบ๎านซื่อมื่อน๎อย 
หมูํที่ 7 บ๎านแมํลามาหลวง  ประกอบด๎วย 2 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านแมํลามาหลวง และบา๎นแมลํามาน๎อย 
หมูํที่ 8 บ๎านทียาเพอ ประกอบด๎วย 3 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านทียาเพอ บ๎านห๎วยไชยยงค์ 

และบ๎านทําเรือ 
หมูํที่ 9 บ๎านห๎วยน้ าใส  ประกอบด๎วย 3 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านห๎วยน้ าใสเกํา บ๎านห๎วยน้ าใส

ใหมํ และบ๎านน้ าออกฮู 
หมูํที่ 10 บ๎านห๎วยทีชะ ประกอบด๎วย 3 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านห๎วยทีชะ  บ๎านห๎วยยาก            

และบ๎านปูุแก๎ว 
หมูํที่ 11 บ๎านทีฮือลือ ประกอบด๎วย 2 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านทีฮือลือ และบ๎านแมํปอง 
หมูํที่ 12 บ๎านกลอโคะ ไมํมีหยํอมบ๎าน  
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ             
ภูมิประเทศของต าบลสบเมยร๎อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพ้ืนที่ราบประมาณร๎อยละ 2 
หมูํบ๎านสํวนใหญํตั้งอยูํบนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจ านวน 10 หมูํบ๎าน อีก 2 หมูํบ๎านตั้งอยูํ
บริเวณท่ีราบริมแมํน้ ายวม  มีแมํน้ าส าคัญไหลผํานคือแมํน้ ายวม 

 1.3   ลักษณะภูมิอากาศ   
จังหวัดแมํฮํองสอนเป็นจังหวัดที่มีภูมิอากาศแบบร๎อนชื้นโดยในฤดูร๎อนจะมีอากาศร๎อนจัด 
อากาศ  หนาวจัดในฤดูหนาวและฝนจะตกชุกในฤดูฝน นอกจากนี้จังหวัดแมํฮํองสอนมีหมอก
ปกคลุมตลอดทั้งปี ทั้งนี้ มีสาเหตุเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาสูง มีพ้ืนที่อยูํบนที่
สูงเหนือระดับน้ าทะเล ท าให๎มีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเนื่องจากถูกแสงแดด สํวนในตอน
กลางคืนจะได๎รับอิทธิพลจากลมภูเขา ท าให๎อากาศเย็นลงอยํางรวดเร็ว ซึ่งเมื่อความร๎อนใน
ตอนกลางวันลอยตัวขึ้นปะทะกับความชื้นของอากาศ จึงท าให๎เกิดหมอกปกคลุม โดยทั่วไปใน
ตอนกลางคืนสภาพภูมิอากาศจะมีความแตกตํางกันอยํางชัดเจนทั้ง 3 ฤดูกาล 
  เริ่มตั้งแตํชํวงระหวํางกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศ
ร๎อนอ๎าว 
 เริ่มตั้งแตํชํวงกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม จะได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต๎ ท าให๎อากาศชุํมชื้นฝนจะตกชุกมาก ซึ่งจะมีปริมาณมากท่ีสุดในเดือนสิงหา  
  เริ่มตั้งแตํชํวงเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได๎รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และความกดอากาศสูงจากประเทศจีน อากาศจะหนาวเย็นมาก 

 1.4   ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินพบวําดินมีลักษณะเป็นดินรํวนปนทรายมีการระบายน้ าได๎ดี ความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  ดินประเภทตํางๆที่พบตามแถบภูเขาสูงเป็นดินที่ผุพังจาก
หินตํางๆหลายชนิด มีลักษณะตื้นบางตามพ้ืนที่ลาดชันและเต็มไปด๎วยกรวดหินมีปุาไม๎ปกคลุม 
และท าการเพาะปลูกแบบท าไรํเลื่อนลอย 

 1.5   ลักษณะของแหลํงน้ า 
เป็นแหลํงน้ าจืด มีแมํน้ าที่ส าคัญๆที่ไหลผํานได๎แกํ แมํน้ ายวม, แมํน้ าเงา ซึ่งไหลลงสูํแมํน้ า
สาละวิน  ประเทศพมํา รวมถึงอํางเก็บน้ าบ๎านแมํคะตวน, อํางเก็บน้ าบ๎านห๎วยกองมูล, อําง
เก็บน้ าบ๎านเลโคะ 

 1.6   ลักษณะของไม๎และปุาไม๎ 
ปุาไม๎ สภาพปุาไม๎สํวนใหญํเป็นปุาเบญจพรรณที่มีคุณคําทางเศรษฐกิจได๎แกํ ไม๎สัก ไม๎แดง ไม๎
ประดูํ   ไม๎เต็ง นอกจากนี้ยังมีของปุา เชํน กล๎วยไม๎ น้ าผึ้ง ขึ้ค๎างคาว 

 2.   ด้านการเมือง/การปกครอง 
      2.1  เขตการปกครอง  

ใช๎รูปแบบการปกครองสํวนสํวนท๎องถิ่น จ านวนหมูํบ๎านละ 12 คน ดังตํอไปนี้ 
หมูํที่ 1  บ๎านเลโค๏ะ ไมํมีหยํอมบ๎าน 
หมูํที่ 2 บ๎านแมํคะตวน ไมํมีหยํอมบ๎าน 
หมูํที่ 3 บ๎านขุนแมํคะตวน ประกอบด๎วย 3 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านขุนแมํคะตวนเกํา ,                       

บ๎านขุนแมํคะตวนใหมํ  และบ๎านแมํสองแคว 
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หมูํที่ 4 บ๎านห๎วยกองมูล ประกอบด๎วย2หยํอมบ๎านคือบ๎านห๎วยกองมูลเกําและบ๎านห๎วยกอง
มูลใหมํ 

หมูํที่ 5 บ๎านแมํทะลุ ประกอบด๎วย 3 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านแมํทะลุเหนือ บ๎านแมํทะลุกลาง   
และบ๎านแมํทะลุใต๎ 

หมูํที่ 6  บ๎านซื่อม่ือ ประกอบด๎วย 2 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านซื่อมื่อหลวง และบ๎านซื่อมื่อน๎อย 
หมูํที่ 7 บ๎านแมํลามาหลวง  ประกอบด๎วย 2 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านแมํลามาหลวง และบ๎านแมํลามา

น๎อย 
หมูํที่ 8 บ๎านทียาเพอ ประกอบด๎วย 3 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านทียาเพอ บ๎านห๎วยไชยยงค์ 

และบ๎านทําเรือ 
หมูํที่ 9 บ๎านห๎วยน้ าใส  ประกอบด๎วย 3 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านห๎วยน้ าใสเกํา บ๎านห๎วยน้ าใส

ใหมํ และบ๎านน้ าออกฮู 
หมูํที่ 10 บ๎านห๎วยทีชะ ประกอบด๎วย 3 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านห๎วยทีชะ  บ๎านห๎วยยาก            

และบ๎านปูุแก๎ว 
หมูํที่ 11 บ๎านทีฮือลือ ประกอบด๎วย 2 หยํอมบ๎าน คือ บ๎านทีฮือลือ และบ๎านแมํปอง 
หมูํที่ 12 บ๎านกลอโคะ ไมํมีหยํอมบ๎าน  

   2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งคณะผู๎บริหารใช๎เขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นเขตเลือกตั้ง เลือกตั้งสมาชิก
สภาฯใช๎เขตหมูํบ๎านเป็นเขตเลือกตั้ง  โดยมีหมูํบ๎านจ านวน 12 หมูํบ๎าน เลือกสมาชิกได๎หมูํบ๎าน
ละ 2 คน รวมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน 24 คน 

 3. ประชากร 
  (ข๎อมูลจากส านักทะเบียนฯอ าเภอสบเมย  มีนาคม 2562) 3.1 ข๎อมูลจ านวนประชากร 
 

 
 หมูํที่ 

 
ชื่อหมูํบ๎าน 

จ านวน จ านวน  
รวม หลังคาเรือน ชาย หญิง 

 1 เลโคะ 198 233 211 444 
2 แมํคะตวน 483 428 436 864 
3 ขุนแมํคะตวน 196 249 221 470 
4 ห๎วยกองมูล 113 112 106 218 
5 แมํทะลุ 226 311 316 627 
6 ซื่อมื่อ 204 271 252 523 
7 แมํลามาหลวง 223 1,307 1,309 2,612 
8 ทียาเพอ 340 291 294 585 
9 น้ าออกฮู 203 273 264 537 

10 ห๎วยทีชะ 174 252 248 500 
11 ทีฮือลือ 134 219 214 433 
12 กลอโค๏ะ 89 153 152 305 
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  (ข๎อมูลจาก www. 3.2  ชํวงอายุและจ านวนประชากร   2561) http://stat.dopa.go.th ธันวาคม
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อายุ ชาย หญิง รวม 
น๎อยกวํา 1 ป ี 45 45 86 

1 ปี 44 47 91 
2 ปี 38 36 74 
3 ปี 46 41 87 
4 ปี 41 51 92 
5 ปี 53 48 101 
6 ปี 53 47 100 
7 ปี 50 38 88 
8 ปี 46 34 80 

              9 ปี 41 35 76 

10 ปี 48 39 87 

11 ปี 48 34 82 

12 ปี 61 51 112 

13 ปี 47 51 98 

14 ปี 53 45 98 

15 ปี 49 52 101 

16 ปี 56 38 94 

17 ปี 68 56 124 

18 ปี 53 52 105 

19 ปี 39 55 94 

20 ปี 59 55 94 

21 ปี 54 66 120 

22 ปี 29 47 76 

23 ปี 45 49 94 

24 ปี 60 63 123 

25 ปี 73 49 122 

26 ปี 52 50 102 
27 ปี 54 70 124 
28 ปี 46 69 125 
29 ปี 55 40 95 
30 ปี 54 33 87 
31 ปี 46 43 89 
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อายุ ชาย หญิง รวม 

32 ปี 50 57 107 

33 ปี 50 52 102 

34 ปี 38 37 75 

35 ปี 42 29 71 

36 ปี 61 49 110 

37 ปี 41 33 74 

38 ปี 56 47 103 

39 ปี 35 40 75 

40 ปี 57 36 93 

41 ปี 38 39 77 

42 ปี 35 43 78 

43 ปี 48 53 101 

44 ปี 41 32 73 

45 ปี 47 40 87 

46 ปี 32 33 65 

47 ปี 39 41 80 

48 ปี 41 42 83 

49 ปี 35 35 70 

50 ปี 29 35 64 

51 ปี 27 31 58 

52 ปี 31 35 66 

53 ปี 28 24 52 

54 ปี 31 26 57 

55 ปี 36 21 57 

56 ปี 14 21 35 

57 ปี 27 20 47 

58 ปี 15 27 42 
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อายุ ชาย หญิง รวม 

59 ปี 25 21 46 

60 ปี 22 14 36 

61 ปี 25 16 41 

62 ปี 19 17 36 

63 ปี 18 21 39 

64 ปี 8 27 35 

65 ปี 15 24 39 

66 ปี 23 25 48 

67 ปี 16 16 32 

68 ปี 15 16 31 

69 ปี 19 7 26 

70 ปี 4 8 12 

71 ปี 9 11 20 

72 ปี 7 15 22 

73 ปี 7 10 17 

74 ปี 8 11 19 

75 ปี 8 9 17 

76 ปี 22 6 28 

77 ปี 11 8 19 

78 ปี 9 12 21 

79 ปี 13 7 20 

80 ปี 9 6 15 

81 ปี 6 3 9 

82 ปี 2 8 10 

83 ปี 2 9 11 

84 ปี 9 7 16 

85 ปี 4 7 11 



9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. สภาพทางสังคม 
   4.1  การศึกษา

     1)  โรงเรียนประถมศึกษา  14  แหํงได๎แกํ 
 1.1  โรงเรียนบ๎านเลโค๏ะ       

 1.2  โรงเรียนบ๎านแมํคะตวน 
 1.3  โรงเรียนบ๎านห๎วยกองมูล 
 1.4  โรงเรียนบ๎านห๎วยกองมูล (สาขาบ๎านขุนแมํคะตวน) 
 1.5  โรงเรียนบ๎านห๎วยกองมูล (สาขาทีชะ) 
 1.6  โรงเรียนบ๎านแมํทะลุ 
 1.7  โรงเรียนบ๎านดอยงาม 
 1.8  โรงเรียนบ๎านแมํลามา 
 1.9  โรงเรียนบ๎านทียาเพอ 
 1.10  โรงเรียนบ๎านทียาเพอ (สาขาบ๎านห๎วยไชยยงค์)  
 1.11  โรงเรียนบ๎านห๎วยน้ าใส 
 1.12  โรงเรียนบ๎านปูุแก๎ว 
 1.13  โรงเรียนบ๎านทีฮือลือ 

อายุ ชาย หญิง รวม 

86 ปี 11 5 16 

87 ปี 3 7 10 

88 ปี 5 2 7 

89 ปี 4 2 6 

90 ปี 0 4 4 

91 ปี 2 1 3 

92 ปี 1 2 3 

93 ปี 2 2 4 

94 ปี 0 6 6 

95 ปี 2 2 2 

96 ปี 4 1 5 

97 ปี 1 1 2 

98 ปี 0 0 0 

99 ปี 0 1 1 

มากกวํา 100 ปี 3 3 4 
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 1.14  โรงเรียนบ๎านเวฬุวัน                
            2) ศูนย์การเรียนชุมชน 2 แหํงได๎แกํ 
     2.1   ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนบ๎านห๎วยยาก 

 2.2   ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนบ๎านแมํสองแคว 
 3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แหํง 

 3.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแมํคะตวน 
 3.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแมํทะลุ 

 3.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านห๎วยน้ าใส 
 3.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเลโคะ 

  4.2   สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจ าต าบลสบเมย จ านวน 2 หมูํบ๎านได๎แกํ 1. สถานีอนามัยบ๎านห๎วยกองมูล 
หมูํที่ 4 2. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านเลโคะ หมูํที่ 1 

  4.3   อาชญากรรม 
พ้ืนที่ต าบลสบเมย ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ใช๎หลักธรรมมาปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกข๎าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ในครัวเรือนท าให๎ไมํมี
ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ต าบลสบเมย 

  4.4   ยาเสพติด
  ไมํมีข๎อมูลผู๎ติดยาเสพติดในพ้ืนที่  
 4.5   การสังคมสงเคราะห์ 
  - มีบริการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ติดเชื้อ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

- มีการสร๎างบ๎านให๎แกํผู๎ยากไร๎ โดยบูรณาท างานรํวมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดแมํฮํองสอน 

 5.  ระบบบริหารพื้นฐาน 
  5.1   การคมนาคมขนสํง

ถนนคอนกรีต 9,293.50  เมตร , ถนนลาดยาง  625  เมตร , ถนนลูกรัง  600   เมตร 
 5.2   การไฟฟูา 

- มีไฟฟูาใช๎จ านวน 8 หมูํบ๎านได๎แกํ หมูํบ๎านแมํคะตวน(หมูํที่ 2), หมูํบ๎านแมํทะลุ(หมูํที่ 5), หมูํบ๎าน
ห๎วยกองมูล(หมูํที่ 4), หมูํบ๎านซื่อม่ือ (หมูํที่ 6) หมูํบ๎านแมํลามา(ม.7) 
-  ไฟฟูาโซลาโฮม จ านวน 10 หมูํบ๎านได๎แกํ (ม.1,3,4,6,7,8,9,10,11,12) 

 5.3    การประปา 
-  เป็นระบบน้ าประปาภูเขา  มีน้ าใช๎ทุกหมูํบ๎านในพ้ืนที่ต าบลสบเมยจ านวน 12 หมูํบ๎าน 
-  บริหารจัดการน้ าประปาบ๎านแมํคะตวน หมูํที่ 2 โดยเก็บหลังคาเรือนละ 20 บาท  

   5.4   โทรศัพท์
-  มีโทรศัพท์บ๎านใช๎ทุกหยํอม รวมถึงสัญญามือคือคําย AIS และทรูมูฟ ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใน
ต าบลสบเมย รวมถึงการใช๎อินเตอร์เน็ตที่สามารถใช๎งานได๎จากเน็ตประชารัฐและจากโรงเรียนใน
พ้ืนที่  

  5.5     ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนสํงและวัสดุ ครุภัณฑ์
   ที่ท าการไปรษณีย์อนุญาตเอกชนจ านวน 1 แหํงประจ าอยูํที่ อ าเภอสบเมย 
  ไปรษณีย์เอกชนสํงตามบ๎าน เชํน  Kerry  
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 6. ระบบเศรษฐกิจ  
6.1  การเกษตร 

พ้ืนที่เกษตรกรรมสํวนใหญํเป็นที่ราบลุํมแมํน้ ายวมและเนินเขาท่ัวไป ปลูกข๎าวทั้งนาปีและนาปรัง หอม 
กระเทียม ถั่วเหลือง พริก กาแฟ ล าไย ลิ้นจี่ หมุนเวียนไปตามฤดูกาล 

 6.2  การประมง 
        -  มีการเลี้ยงปลาดุก ปลาทับทิม ปลานิล ปลาชํอน เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจ าหนํายในชุมชน   
 6.3  การปศุสัตว์ 

 -  มีการเลี้ยงโค กระบือ  แพะ  สุกร เป็ด ไกํ เพ่ือใช๎แรงงานและบริโภคในครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 
 -  ธุรกิจในด๎านการบริการเป็นธุรกิจขนาดเล็ก เชํน ห๎องเชําขนาดไมํเกิน 10 ห๎อง  
 6.5  การทํองเที่ยว 
  -  มีแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญหลายแหํงในพ้ืนที่ต าบลสบเมย ดังตํอไปนี้ 

ตั้งอยูํบ๎านแมํทะลุ หมูํที่ 5  มีลักษณะเป็นถ้ าซึ่งเป็นที่อยูํของ(1)  ถ ้าค้างคาวบ้านแม่ทะลุ   
ค๎างคาว มีหินงอกซ่ึงเกิดจากตะกอนหินปูนที่จัดตัวเป็นแทํงสูงจากพ้ืนถ้ าข้ึนไปหาเพดานถ้ าโดยเกิดจาก
หยดน้ าที่ไหลออกจากหินย๎อยเมื่อหลํนถึงพ้ืนถ้ าจะเกิดการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ ท าให๎
สารประกอบคาร์บอเนตเกิดการสะสมตัวและคํอยๆ สูงขึ้นจากพ้ืนถ้ า  และมีหินย๎อยซึ่งเกิดจากตะกอน
หินปูนที่จับตัวเป็นแทํงหรือแผํนย๎อยลงมาจากเพดานถ้ า เกิดจากน้ าใต๎ดินที่มีหินปูนละลายอยูํหยดลง
มาจากรอยแตกบนเพดานถ้ า และเมื่อน้ าสูญเสียก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปก็จะท าให๎เกิด
สารประกอบคาร์บอเนตเริ่มสะสมตัวทีละน๎อย และพอกยาวลงมาจากเพดานเรื่อยๆ โดยปกติมักมี
ลักษณะเป็นหลอดกลวงอยูํตรงกลาง ซึ่งนักทํองเที่ยวสามารถแวะชมได๎ในชํวงระหวํางเดือน มกราคม 
– มิถุนายน ของทุกปี   

ตั้งอยูํบนภูเขาสูงในพ้ืนที่บ๎านแมํทะลุหมูํที่ 5 เป็นที่ประดิษฐานของ(2) พระธาตุดอยจ่อ  
พระพุทธรูปที่ประชาชนในหมูํบ๎านนับถือและเป็นจุดชมวิวท าให๎มองเห็นทัศนียภาพในหมูํบ๎านแมํทะลุ
และหมูํบ๎านข๎างเคียง 

ตั้งอยูํบ๎านแมํคะตวน หมูํที่ 2 มีลักษณะเป็นอํางเก็บน้ าขนาด(3) อ่างเก็บน ้าบ้านแม่คะตวน  
กลางเหมาะส าหรับการตกปลา ชมธรรมชาติและการพักผํอน   

ตั้งอยูํบนภูเขาสูงในพ้ืนที่บ๎านแมํคะตวนเป็นที่ประดิษฐานของ(4) พระธาตุแม่คะตวน   
พระพุทธรูปที่ประชาชนในหมูํบ๎านนับถือ เป็นจุดชมวิวท าให๎มองเห็นทัศนียภาพในหมูํบ๎านแมํคะตวน 
และอ าเภอสบเมย และหมูํบ๎านข๎างเคียง มีพระสงฆ์จ าพรรษาอยูํบนพระธาตุ 

 เป็นน้ าตกสวยงามมีเนื้อที่ 6,700 ไรํ ตั้งอยูํบนพ้ืนที่หมูํ 2 (5) วนอุทยานน ้าตกห้วยแม่แสด 
บ๎านแมํคะตวน – ห๎วยกองมูล –บ๎านขุนแมํคะตวน เป็นสถานที่พักผํอนในชํวงเทศกาลสงกรานต์  มี
ทิวทัศน์สวยงาม และอุดมสมบูรณ์ไปด๎วยระบบนิเวศน์ ต๎นไม๎หายาก และสัตว์สวยงาม 

ตั้งอยูํบนพ้ืนที่หมูํที่ 4 บ๎านห๎วยกองมูลเป็นจุดชมวิวที่สามารถ(6) จุดชมวิวบ้านห้วยกองมูล  
มองเห็นทัศนียภาพรอบๆหุบเขา  เหมาะแกํการพักผํอน ถํายรูป ดื่มกาแฟ มีลมพัดเย็นตลอดเวลาทั้งนี้
ยังเป็นจุดเชื่อมตํอไปยังหมูํบ๎านอื่นๆในพ้ืนที่ต าบลสบเมย   

ตั้งอยูํบนพ้ืนที่บ๎านเลโคะ หมูํ 1 เป็นหมูํบ๎านที่ผลิตสินค๎าโอท็(7) หมู่บ้านหัตถกรรมเลโคะ  
อป สํงออกภายในประเทศโดยสินค๎าท ามาจากต๎นบอง ซึ่งเป็นต๎นไม๎ประจ าท๎องถิ่น อาทิเชํน กระจาด 
ชะลอม กระเป๋า ตะกร๎า ที่ใสํไวน์ ฯลฯ 

ตั้งอยูํบนพ้ืนที่บ๎านแมํลามาหมูํที่ 7  มีลักษณะเป็นถ้ ามีหินงอกซึ่งเกิดจาก(8) ถ ้าเขาสูง  
ตะกอนหินปูนที่จัดตัวเป็นแทํงสูงจากพ้ืนถ้ าขึ้นไปหาเพดานถ้ าโดยเกิดจากหยดน้ าที่ไหลออกจากหิน
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ย๎อยเมื่อหลํนถึงพ้ืนถ้ าจะเกิดการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ ท าให๎สารประกอบคาร์บอเนตเกิดการ
สะสมตัวและคํอยๆ สูงขึ้นจากพ้ืนถ้ า  และมีหินย๎อยซึ่งเกิดจากตะกอนหินปูนที่จับตัวเป็นแทํงหรือแผํน
ย๎อยลงมาจากเพดานถ้ า เกิดจากน้ าใต๎ดินที่มีหินปูนละลายอยูํหยดลงมาจากรอยแตกบนเพดานถ้ า 
และเม่ือน้ าสูญเสียก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปก็จะท าให๎เกิดสารประกอบคาร์บอเนตเริ่มสะสมตัวที
ละน๎อย และพอกยาวลงมาจากเพดานเรื่อยๆ โดยปกติมักมีลักษณะเป็นหลอดกลวงอยูํตรงกลาง  ซึ่ง
นักทํองเที่ยวสามารถแวะชมได๎ในชํวงระหวํางเดือน มกราคม – มิถุนายน ของทุกปี   

ตั้งอยูํบนพ้ืนที่บ๎านเลโคะหมูํที่ 1 เป็นน้ าตกสวยงามไหลลงมาจาก(9)  น ้าตกห้วยหินอ่อน  
ภูเขามีลักษณะเหมือนหินอํอน เป็นระยะทางยาว สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆภูเขาได๎อยําง
ชัดเจน 

ตั้งอยูํบนพ้ืนที่บ๎านทีฮือลือหมูํที่ 11 เป็นน้ าตกสวยงาม สามารถมองเห็น(10) น ้าตกทีฮือลือ  
ทัศนียภาพรอบภูเขา   

ตั้งอยูํบนพ้ืนที่บ๎านแมํลามาหมูํที่ 7 เป็นลักษณะ(11) ศูนย์ขยายผลโครงการหลวงแม่ลามา  
โครงกาหลวง  โดยมีแปลงสาธิตการปลูกผักชนิดตํางๆเพ่ือขยายผลให๎กับประชาชนในพ้ืนที่และ
ใกล๎เคียงได๎ท าเกษตรแบบผสมผสาน มีการน าเอาวัสดุจากธรรมชาติมาท าเป็นปุ๋ย การสํงเสริมเสริมให๎
ความรู๎ในการประกอบอาชีพ พัฒนาพันธ์พืชพันธ์สัตว์ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช๎
ในการประกอบอาชีพให๎สามารถใช๎งานได๎นาน และประหยัดงบประมาณรายจํายในครัวเรือน 

ตั้งอยูํบนพื้นที่บ๎านแมํลามาหมูํท่ี 7 เป็นน้ าตกสวยงามไหลลงมาจากภูเขา(12) น ้าตกแม่ลามา  
หลายชั้น ชํวงฤดูฝนน้ าคํอนข๎างแรง และเยอะ  เหมาะส าหรับการพักผํอนและชมทัศนียภาพรอบๆ
ภูเขา 

ตั้งอยูํบ๎านพ้ืนที่บ๎านกลอโคะหมูํที่ 12  มีเนื้อที่ 6,250 ไรํ เหมาะ(13) วนอุทยานกลอโคะ  
กับการพักผํอน เดินปุา  สัมผัสธรรมชาติและทัศนียภาพรอบๆ   

ตั้งอยูํบนพ้ืนที่บ๎านกลอโคะหมูํที่ 12  เป็นน้ าตกสวยงาม  25 ชั้นไหลลง(14) น ้าตกกลอโคะ 
มาจากภูเขาสูงเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร เหมาะกับการพักผํอน เดินชมธรรมชาติและทัศนียภาพ
รอบๆหุบเขา 

ตั้งอยูํบนพื้นที่บ๎านกลอโคะหมูํที่ 12 เป็นน้ าตกสวยงามไหลลงมาจากภูเขา(15) น ้าตกแม่ลาจุ๊  
สูง เหมาะกับการพักผํอนและชมทัศนียภาพรอบๆภูเขา 

(16) จุดชมวิวบ้านห้วยกองมูล  ตั้งอยูํหมูํบ๎านห๎วยกองมูล หมูํที่ 4 เป็นจุดชมวิวที่สามารถเห็น
ทัศนียภาพได๎กว๎างไกลถึงหน๎าอ าเภอสบเมย มีหมอกปกคลุมทั้งปีโดยเฉพาะในตอนเช๎าระหวํางเวลา 

 05.00-07.00 น. นักทํองเท่ียวชอบไปถํายรูปทะลุเลหมอก ดูสวยงามและประทับใจในภาพท่ีเห็น
(17) ดอยผาตั งบ้านเลโคะ  ตั้งอยูํหมูํบ๎านเลโคะ หมูํที่ 1 เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่คนรู๎จักอยําง

กว๎างขวาง ตั้งอยูํบนดอยสูงชัน มีระยะทางยาวหลายกิโลเมตร การเดินทางสามารถใช๎รถยนต์แตํต๎องมี
ความช านาญเป็นพิเศษ เพราะถนนแคบและสูงชัน สามารถเดินขึ้นไปได๎เหมาะส าหรับผู๎ที่ชื่นชอบใน
การชมเส๎นทางสูํธรรมชาติ เพราะมีต๎นไปปกคลุมล๎อมรอบ อุดมสมบูรณ์ด๎วยทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์

 ปุา เชํน นก กระรอก และสัตว์ปุาหายาก ซ่ึงได๎รับการอนุรักษ์ไว๎อยํางเข๎มแข็ง จึงเห็นได๎ประปราย

6.6  อุตสาหกรรม 
        เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยมีการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพ่ิมมูลคําสินค๎าและสํงออกไปขายยัง
พ้ืนที่ข๎างเคียง เชํน การแปรรูปน้ าอ๎อย, การแปรรูปพริก, ผ๎าทอกระเหรี่ยง, เครื่องจักรสานบ๎านเลโคะ ฯลฯ 

  6.7   การพาณิชย์และกลุํมอาชีพ
         - วิสาหกิจชุมชนกลุํมสุราชุมชนบ๎านแมํคะตวน ตั้งอยูํ 308 หมูํที่ 2 
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         - วิสาหกิจชุมชนกลุํมสุราบ๎านแมํคะตวน  ตั้งอยูํ 13 หมูํที่ 2 
 - วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอ๎อยแมํลามา ตั้งอยูํที่ 158 หมูํที่ 7 
 - กลุํมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโครงการหลวงบ๎านแมํลามาหลวง ตั้งอยูํที่ 162 หมูํที่ 7 
 - วิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกกะเหรี่ยงบ๎านแมํลามา ตั้งอยูํที่ 7 หมูํที่ 7 
 - วิสาหกิจกลุํมเลี้ยงสุกรบ๎านแมํทะลุ ตั้งอยูํ 411/1 หมูํที่ 5 ต.สบเมย 
 - วิสาหกิจชุมชนกลุํมเลี้ยงโค-กระบือบ๎านแมํทะลุ  ตั้งอยูํ 413 หมูํที่ 5 
 - วิสาหกิจชุมชนกลุํมพัฒนาอาชีพบ๎านแมํคะตวน  ตั้งอยูํที่ 146 หมูํที่ 2  
 - วิสาหกิจชุมชนเฮือนผ๎ากะเหรี่ยงสบเมย ตั้งอยูํที่ 25 หมูํที่ 7 
 - วิสาหกิจชุมชนจักสานบ๎านเลโค ตั้งอยูํที่ 103 หมูํที่ 1 
 - วิสากิจชุมชนทอผ๎าบ๎านเลโคะ ตั้งอยูํที่ 283 หมูํที่ 1 
 - วิสากิจชุมชนสํงเสริมการปลูกบุกบ๎านเลโคะ  ตั้งอยูํที่ 88 หมูํที่ 1 
 6.8  แรงงาน   
  แรงงานสํวนใหญํในพ้ืนที่เป็นวัยกลางคนอายุระหวําง  30 – 50 ปี ที่เป็นพํอแมํของเด็กเล็กๆและผู๎
สูงวัย สํวนแรงงานวัยรุํนอายุระหวําง 19 – 29 ปี อาศัยอยูํในเมืองหลวง เรียนหนังสือและท างาน   
  แรงงานตํางด๎าวประกอบด๎วยชาวพมํา  เพราะอยูํตามแนวชายแดนมีศูนย์อพยพบ๎านแมํลามา เป็น
จุดศูนย์กลาง แรงงานตํางด๎าวมีทั้งที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย และแรงงานเถื่อนที่หลบหนีเข๎าเมืองอาศัยอยูํกับ
นายจ๎างระยะยาว ซึ่งท างานประเภทเกษตรกรรม เมื่อหมดฤดูกาลอาจจะไปรับจ๎างที่อ่ืนตํอ     
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นศาสนาคริสต์  7.1  การนับถือศาสนา  และอิสลาม
ตามล าดับ 

     7.2  ประเพณีและงานประจ าปี
หรือ “ประเพณีปี๋ใหมํเมือง” อันโดดเดํนเป็นเอกลักษณ์ เริ่มตั้งแตํ  (1) ประเพณีสงกรานต์  

“วันสังขารลํอง”  13 เมษายน  ในวันดังกลําวมีการท าความสะอาดบ๎าน ช าระล๎างรํางการเพ่ือความ
เป็นสิริมงคล   14 เมษายน  “วันเนา” หรือ “วันเนํา” วันที่ห๎ามใครดําทอวําร๎ายเพราะจะท าให๎โชค
ร๎ายไปตลอดทั้งปี   15 เมษายน  “วันพญาวัน” หรือ เถลิงศก” วันนี้ชาวบ๎านจะตื่นแตํเช๎าท าบุญตัก
บาตรเข๎าวัดฟังธรรม กํอนจะไปรดน้ าด าหัวขอขมาญาติผู๎ใหญํในชํวงบําย  16 เมษายน  “วันปากปี”  
ประชาชนจะแกงขนุนเพ่ือเป็นมงคล และพากันไปรดน้ าเจ๎าอาวาสตามวัดตํางๆเพ่ือขอขมาคารวะ  17 
เมษายน  “วันปากเดือน” เป็นวันที่ชาวบ๎านสํงเคราะห์ตํางๆออกไปจากตัว ในชํวงระยะเวลาดังกลําว
จะมีการเลํนน้ าสงกรานต์อยํางสนุกสนาน 

ภายในเดือนกรฏาคมของทุกปี เป็นวันส าคัญวันหนึ่ ง ใน(2)  ประเพณี เข้าพรรษา  
พระพุทธศาสนา ธรรมเนียมของสงฆ์มีอยูํวําพระสงฆ์ทุกรูปที่บวชใหมํและบวชมานานมีพรรษาจะอยูํ
แหํงหนใดก็ตามเมื่อถึงฤดูฝนจะต๎องอยูํประจ าในวัดตลอดเวลา 3 เดือน ชาวบ๎านที่นับถือพุทธศาสนาก็
ถือการเข๎าพรรษาและออพรรษาเป็นการหยุดท าสิ่งไมํดีเชํนดื่มสุรายาเมาเลํนการพนัน ประพฤติเสเพล
ตํางๆ ในวันดังกลําวประชาชนพร๎อมใจกันถวายเทียนพรรษาให๎กับวัดตํางๆ และน าอาหารคาว-หวาน 
ไปถวายวัดพร๎อมรับศีล ฟังเทศน์    

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 11 วันออกพรรษาเป็นวันสิ้นสุดการ(3)  ประเพณีวันออกพรรษา 
จ าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ที่อยูํรํวมกันในวัด ในวันออกพรรษาชาวบ๎านจะจัดอาหารคาวหวานไป
ท าบุญที่วัดและจะมีการท าบุญตักบาตรเทโว 
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ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ าเดือนยี่ ทางเหนือเรียกวํา “ยี่เป็ง” โดยชํวง(4)  ประเพณีวันลอยกระทง 
เช๎ามีการท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ชํวงบํายมีการท ากระทงเพ่ือน าไปลอยในแมํน้ าซึ่งตามความเชื่อของ
คนเหนือถือวําเป็นการลอยเคราะห์ การน าสิ่งที่ไมํดีออกจากชีวิต  ชํวงกลางคืนมีการเดินขบวนเพ่ือ
ประกวดกระทงใหญํ-นางนพมาศ  การแสดงมหรสพรื่นเริงตํางๆ จะมีการจุดประทีปโคมไฟไว๎ตามตาม
บ๎านเรือนของราษฎร รวมถึงการปลํอยโคมไฟลอยขึ้นสูํท๎องฟูา 

 7.3  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถิ่น 
สัมพันธ์กับวิถีชีวิต มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตํอเนื่องสืบตํอรุํนตํอๆมา โดยมีคนแกํเฒําในพ้ืนที่
เป็นผู๎ท ากรรมวิธี ดังตํอไปนี้ 

- การท าพิธีเรียกขวัญเด็กแรกเกิด  
- การมัดมือ การเลี้ยงแขกแตํงงาน 
- การเลี้ยงผีปูุยํา (การท าบุญให๎บรรพบุรุษ) 
- การเลี้ยงเจ๎าที่ (ท าบุญให๎เจ๎าที่) 

    ใช๎ภาษาเหนือในการสื่อสารเป็นสํวนใหญํ นอกจากนั้นก็เป็นภาษากะเหรี่ยง  ภาษาถ่ิน 
ภาษากลางเป็นบางครั้ง 
 8.4   สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

สินค๎าพ้ืนเมืองที่โดํงดังระดับประเทศได๎แกํ กลุํมจักสานบ๎านเลโคะ กํอตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 พัฒนามา
จากการดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช๎ประจ าวัน เชํน กระบุงใสํของ ปลอกมีด ให๎มีรูปแบบที่สวยงามใช๎
ประโยชน์ได๎หลายอยํางทั้งเป็นของใช๎ และเป็นเครื่องประดับประจ าบ๎าน ปัจจุบันมีสมาชิก 27 คน 
สมาชิกทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผํากะเหรี่ยง สินค๎าที่ส าคัญเชํน ที่ใสํขวดไวน์ แจกันดอกไม๎ เรือใบ 
กระบุงใสํผ๎า ที่ใสํไวน์ ที่ใสํผ๎าเช็ดปาก กระเช๎าสานจากต๎นบอง  พานสานจากต๎นบอง ฯลฯ ปัจจุบัน
วางขาย ณ ที่ วําการอ าเภอสบเมย 

 9. ทรัพยากรธรรมขาติ 
  9.1   น้ า 

 มีแมํน้ าสายส าคัญคือ แมํน้ ายวม ไหลจากอ าเภอแมํสะเรียง ผํานหมูํบ๎านแมํทะลุ ผําน หมูํบ๎าน
แมํคะตวน ไหลลงสูํแมํน้ าเงา และลงสูํแมํน้ าสาละวิน  

   9.2   ปุาไม๎
ต าบลสบเมย  มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงพ้ืนที่สํวนใหญํยังคงเป็นปุาไม๎ที่ยังอุดมสมบูรณ์ 
ทรัพยากรปุาไม๎ที่ส าคัญเชํน สัก ประดูํแดง  ไม๎แดง ไม๎ประดูํ ฯลฯ นอกจากนี้ปุาไม๎ยังเป็น
แหลํงอาหารขนาดใหญํให๎กับคนและสัตว์ อาทิเชํน หนํอไม๎ เห็ดเผาะ เห็ดไขํหําน  

  9.3   ภูเขา
พ้ืนที่ต าบลสบเมย มากกวําร๎อยละ 90 เป็นภูเขาสูง ยังอุดมสมบูรณ์ด๎วยทรัพยากรธรรมชาติ 
ถึงแม๎วําในฤดูร๎อนชํวงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนเมษายนของทุกปีจะมีไฟปุา
เกิดขึ้นตลอดเวลา แตํก็สามารถควบคุมและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติได๎ในระดับหนึ่ง และ
ในฤดูฝนก็มีฝนตกเพ่ิมความชุํมชื้นมีต๎นไม๎เป็นแนวยาว 

  9.4   ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญคือ ไม๎สัก พบตามเชิงเขา ไหลํเขา พบได๎ทั่วไป ปัจจุบันมีการ
ลักลอบตัดไม๎ท าลายปุา เผาปุา ปุาไม๎จึงเริ่มลดน๎อยลงเป็นภูเขาหัวโล๎น สํงผลกระทบตํอระบบ
นิเวศน์เกิดอากาศร๎อนอบอ๎าว เมื่อถึงฤดูก็มีน้ าไหลหลาก เกินดินโคลนถลํม  ต๎นไม๎ล๎มทับ
เส๎นทาง ถนนขาด ท าให๎ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน 
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ส่วนที่ 2 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
 โดยที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนตํางๆให๎
สอดคล๎องและบูรณาการกันเพ่ือให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมายดังกลําว โดยให๎ เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายวําด๎วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให๎มีการแตํงตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีสํวนรํวม
ของประชาชนในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาคสํวนด าเนินการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 เพ่ือให๎เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านตํางๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด๎วย 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได๎จัดให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล๎ว 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องน าไปสูํการปฏิบัติเพ่ือให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในชํวงเวลาดังกลําว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต๎นมา
ได๎สํงผลให๎ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได๎รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสํงผลให๎ประเทศไทยหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศยากจน และในด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ประเทศ
ไทยมีข๎อได๎เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยํางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท๎าทายตํอการ
พัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร๎อยละ ๓.๙ ถือวําอยูํในระดับต่ ากวํา
ศักยภาพ เมื่อเทียบกับร๎อยละ ๖.๐ ตํอปีในชํวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผํานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไมํฟ้ืนตัวได๎เต็มที่โครงสร๎าง
เศรษฐกิจไทยที่ยังไมํสามารถขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาค
เกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข๎ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
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ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
 นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัยท๎าทายส าคัญ
ตํอการพัฒนาประเทศ แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร๎าง
พ้ืนฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตํยังคงมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพการให๎บรกิารท่ีมีมาตรฐานแตกตาํงกันระหวํางพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึง่ในสาเหตุหลักที่ท าให๎
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจนยังคงเป็นประเด็น
ท๎าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให๎ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ าอยําง
ยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธร์ะยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช ๎และการรักษาทรพัยากรอยํางบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผํานมายังขาดความชัดเจน สํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของ
ประเทศยังมีปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยํางรวดเร็ว 
 ทั้งนี้ ปัญหาดังกลําวข๎างต๎นมีสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศขาดความตํอเนื่องและความยืดหยุํนในการตอบสนองตํอความต๎องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดความเข๎มแข็ง ลด
ความขัดแย๎งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไมํเสมอภาค การขาด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสํงเสริมคนใน
ชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให๎เกิดความรักและความสามัคคี 
 ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให๎การพัฒนา
ประเทศในมิติตําง ๆ มีความท๎าทายมากขึ้น ทั้งในสํวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศใน
การจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท๎าทายตํอ
การขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว 

 ๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
 แม๎วําประเทศไทยจะมีต าแหนํงที่ตั้งท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตู
สูํเอเชีย แตํการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ๎านหลายประเทศ ท าให๎ปัญหาด๎านเขตแดนกับประเทศเพ่ือน
บ๎านยังคงเป็นความท๎าทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต๎องให๎ความส าคัญกับ
ปัญหาด๎านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ๎อน ละเอียดอํอน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็น
ประเด็นท๎าทายตํอการสร๎างบรรยากาศความไว๎วางใจระหวํางรัฐกับประชาชนและระหวํางประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร๎างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสูํการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกลุํม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตํางกันอยํางยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย๎าย
ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร
ที่ไมํใชํรัฐ อาทิ องค์การระหวํางประเทศ และบรรษัทข๎ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลตํางๆ ทั้งในด๎านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุํม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสูํความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงด๎าน
อาชญากรรมข๎ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค๎ามนุษย ์และการลักลอบเข๎าเมือง 
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 ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได๎รับการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดจะกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ หุํนยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหมํ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยํางแนวโน๎มการพัฒนาเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดดเหลํานี้ คาดวําจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ชํวยท าให๎เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มที่จะกลับมาขยายตัวได๎เข๎มแข็งขึ้น แนวโน๎ม
ส าคัญที่จ าเป็นต๎องมีการติดตามอยํางใกล๎ชิด อาทิการรวมกลุํมทางการค๎าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแขํงขันที่คาดวําจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร๎างความหลากหลายของ
สินค๎าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหมํๆ 
 นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวําจะเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
กํอให๎เกิดโอกาสใหมํๆ  ในการตอบสนองความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์วําครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีชวํงอายุที่แตกตาํงกันและจะมีกลํุมคนชํวงอายุใหมํๆ  เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสํงผลตํอ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตํางกัน ดังนั้น การเตรียมความพร๎อมของประชากรให๎มีคุณภาพและการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท๎าทายส าคัญในระยะ
ตํอไป 
 ในขณะเดียวกัน โครงสร๎างประชากรที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย อาจท าให๎เกิดความต๎องการแรงงาน
ตํางชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด๎านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก๎าวหนา๎ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงในภูมิภาคจะท าให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงานและการย๎าย
ถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายประชากรเข๎าออกประเทศ
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุํมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน๎มในการเคลื่อนย๎ายไปเรียนหรือท างาน
ในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย๎ายถิ่นสํวนใหญํมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
จึงอาจจะเป็นไปได๎ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู๎รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ๎านขณะที่
ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย๎ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่
ดีกวํา อาจท าให๎การแยํงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให๎เกิดความเสี่ยงตํอการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
 นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง
ในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร๎างความเสียหายตํอชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ตํอเนื่องกับความ
มั่นคงด๎านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศตํางๆ มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได๎คํอนข๎าง
สูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต๎องการของมนุษย์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยํางไรก็ดี  
ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศตาํง ๆ ดังกลําวที่แตํละประเทศจะต๎องเผชิญจะมีความแตกตํางกัน ท าให๎การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการจะได๎รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
รวมถึงการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและอาหารมีแนวโน๎มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น
กฎระเบียบและข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมีความเข๎มข๎นและเข๎มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตาม
ข๎อตกลงระหวาํงประเทศตาํงๆ ท่ีส าคัญ เชํน เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะ
ได๎รับการน าไปปฏิบัติอยํางจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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 แนวโน๎มเหลํานี้จะกํอให๎เกิดความท๎าทายตํอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสํวนของการ
จ๎างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมํๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด๎านอื่นๆ ที่ซับซ๎อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการกํอสงครามที่ใช๎เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือ การเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ เทคโนโลยี
และสินค๎าและบริการ การปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได๎ยาก
การเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมํที่จะสํงผลให๎การเฝูาระวังด๎านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสูํปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได๎ หากไมํมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความ
พร๎อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว
โดยเฉพาะอยํางยิ่งหากการเข๎าถึงเทคโนโลยี โครงสร๎างพ้ืนฐาน และองค์ความรู๎สมัยใหมํมีระดับความ
แตกตํางกันระหวํางกลุํมประชากรตํางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลําวจะ
สํงผลตํอทั้งการจ๎างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต๎องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทน
ด๎วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต๎องการทักษะระดับต่ า กํอให๎เกิดความเสี่ยงตํอความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมํทันหรือขาดความรู๎และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให๎เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยํางรวดเร็ว รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกลําวจะ
สํงผลให๎ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น 
 จากปัจจัยและแนวโน๎มที่คาดวาํจะสํงผลตํอการขบัเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติตาํงๆขา๎งตน๎ 
เห็นได๎วําบริบทและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศอยําง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต๎องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด๎านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข๎อง มีความรํวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสํวนตํางๆ ในรูปแบบของหุ๎นสํวนการ
พัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอยํางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน 
โดยประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู๎ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล๎องกับ
การเปลี่ยนแปลงตํางๆ สามารถรู๎เทําทันและปรับตัวให๎สามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางมีความสุข  มีอาชีพที่
มั่นคง สร๎างรายได๎ ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหมํๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น 
โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเรว็ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง 
ๆ ที่เกี่ยวข๎องไปพร๎อมกัน ทั้งในสํวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล๎อง
กันกับการพัฒนาของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร๎างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให๎
ความส าคัญกับการสํงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ๎าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก๎าวทันโลก จากการตํอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
สํงผลให๎เกิดการสร๎างหํวงโซํมูลคําทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรและภาคบริการ 
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสูํการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกภาคสํวน 
 นอกจากนี้ ประเทศไทยต๎องให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว๎ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสํงเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนา
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และขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่องที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม พร๎อมกับการมีข๎อก าหนดของ
รูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต๎องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและ
สํงเสริมให๎ประเทศมีศักยภาพการแขํงขันที่สูงขึ้น และสามารถใช๎จุดแข็งในเรื่องต าแหนํงที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให๎ความส าคัญของการ
รวมกลุํมความรวํมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร๎างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร๎างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะกํอให๎เกิดการสร๎างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต๎องสร๎างความพร๎อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให๎เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด๎านตํางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต๎องเรํงให๎มีการปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพื่อให๎เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสํงเสริมคนในชาติให๎
ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให๎เกิดความรักความสามัคคี  และลดความขัดแย๎ง
ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตํางๆ จ าเป็นต๎องค านึงถึงความสอดคล๎องกับโครงสร๎างและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตํางจากปัจจุบันมากขึ้น 
 ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล๎อม และปัจจัยการพัฒนาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยํางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานเพ่ือให๎เกิดการปรับตัวซึ่งจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต๎องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่
ต๎องบรรลุ พร๎อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด๎านตํางๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยําง
บูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดํนของประเทศ  และปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอน
และจุดด๎อยตําง ๆ อยํางเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญํในการขับเคลื่อนประเทศ 
และถํายทอดไปสูํแผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่ง
รวมถึงพ้ืนที่พิเศษตํางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให๎การ
พัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได๎อยํางมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา  เพ่ือสนองตอบตํอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แก ํการมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยูํอยํางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทาง
สังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล๎อมระหวํางประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ความมั่นคงหมายถึงการมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
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พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอํุน ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข๎าสูํความม่ังคั่ง 
กลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข๎มแข็ง 
ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตํางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให๎สามารถสร๎างรายได๎ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํง
อนาคตเพ่ือให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และ
มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ความย่ังยืน 
เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ
สอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยํางสมดุล  มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 

หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด๎วย 

๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
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(๒)การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความมั่นคง 
(๔) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใชํภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
(๑) การเกษตรสร๎างมูลคํา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 
(๓) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว 
(๔) โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(๑) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎นความเป็นเมืองที่เติบโต
อยํางตํอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 ๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการอยํางสะดวกรวดเร็ว 

โปรํงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน

ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
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(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมีความสามารถสูง มุํงมั่น 

และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอภาค 

๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได๎จัดท าขึ้นในชํวงเวลา 
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล๎ชิดกันมากขึ้น  โดย
ได๎น๎อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศตํอเนื่องจาก แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันและชํวยให๎สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ๎มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยํางเหมาะสม สํงผลให๎การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและ  
ยั่งยืน ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แหํงชาติ (สศช.) ได๎จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน 
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร๎างประเทศไทยไปสูํประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ได๎ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน ทั้งในระดับกลุํมอาชีพ ระดับภาค และ 
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง เพ่ือรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทาง
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรํวมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุํงสูํ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมตํอกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสูํการปฏิบัติ โดยในแตํละยุทธศาสตร์ของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได๎ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร๎อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต๎องด าเนินการให๎ 
เห็นผลเป็นรูปธรรมในชํวง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร๎อมคน สังคม และ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให๎สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได๎ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให๎การ 
พัฒนาเป็นไปอยํางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสูํการพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงช าติ ส านักนายกรัฐมนตรี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) การพัฒนาประเทศตาม
แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติที่ผํานมา สํงผลให๎ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น
ตามล าดับ ได๎แกํ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญํขึ้น มีฐานการผลิตและ บริการที่มีความเข๎มแข็งและโดดเดํนใน
หลายสาขา และความรํวมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความรํวมมือกับประเทศใน
อนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข๎มข๎นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด๎าน การค๎าและการลงทุนของไทยเพ่ิมขึ้น 
ในขณะที่โครงสร๎างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการบริการทางสังคมทุกด๎านที่มีความครอบคลุม
ทั่วถึง ท าให๎รายได๎ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลง และ คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น อยํางไรก็ตาม 
โครงสร๎างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากข้ึน จึงท าให๎มีความอํอนไหวและผันผวน
ตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแขํงขันปรับตัวช๎า เนื่องจากการ  ยกระดับหํวงโซํมูลคําการ
ผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสูํการใช๎องค์ความรู๎ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังด าเนินการ
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ได๎น๎อย ท าให๎ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า ประกอบกับประเทศไทยยัง
ประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด๎าน ที่ส าคัญได๎แกํ คุณภาพคน คุณภาพ การศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะ
และบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูง กํอให๎เกิดความแตกแยก  นอกจากนี้
ทรัพยากรธรรมชาติรํอยหรอและสิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรมอยํางรวดเร็ว มีภาวะขยะล๎นเมือง  และการบริหาร
จัดการน้ ายังไมํเป็นระบบโครงขํายที่สมบูรณ์ ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจาก สภาพภูมิอากาศผัน
ผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ท าให๎กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมที่เกี่ยวกับการใช๎ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมมีความเข๎มงวดมากขึ้น ซึ่งสํวนหนึ่งสะท๎อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเพราะ
การบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศยังลําช๎า  ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จ าเป็นต๎องมีการเตรียมความพร๎อมเพ่ือ วางรากฐานของประเทศใน
ระยะยาวให๎มุํงตํอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล๎องเชื่อมโยงและรองรับการ  พัฒนาอยํางตํอเนื่องกัน ไป
ตลอด ๒๐ ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมีสาระส าคัญ สรุปได๎ ดังนี้ 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๑.๑ หลักการ หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ตํอเนื่องจาก ๒ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ 
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดวํา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การก าหนด
เปูาหมายและตัวชี้วัดในด๎านตํางๆ ของแผนพัฒนาฯ ได๎ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็น
เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น กรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เปูาหมายและ
ตัวชี้วัดต๎องสอดคล๎องกับกรอบเปูาหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม ที่องค์กรระหวํางประเทศ
ก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติ
ก าหนดขึ้น เป็นต๎น สํวนแนวทางการพัฒนา ได๎บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ ไทย แลนด์ ๔.๐ การจัดท าแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน๎น
กระบวนการมีสํวนรํวม ทั้ง จากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เป็น
กลไกประชารัฐที่รวมพลัง ให๎ สามารถก าหนดเปูาหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการส าคัญที่
ตอบสนองความต๎องการและ แก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนได๎อยํางสอดคล๎องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์
อยํางจริงจังใน ๕ ปี  

๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒  

ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเป็นแผนแรกที่ ถูกใช๎ให๎เป็น
กลไกเชื่อมโยงสูํการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่จะต๎องบรรลุผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนา รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต๎องเชื่อมตํอถึงการปฏิบัติที่ ต๎องด าเนินการ
ในชํวง ๕ ปี โดยได๎ก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนา เชิงบูรณาการที่
ส าคัญ ในชํวง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสูํการปฏิบัติ จะท าให๎ระบบการจัดสรร งบประมาณ 
การบริหารจัดการงบประมาณแผํนดิน แผนส าหรับบริหารราชการแผํนดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง การเงินและ
การคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการด า เนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนระบบ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนํวยงานภาครัฐต๎องมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมาก  นอกจากนี้ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่ ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมาย สาขาการผลิต
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และบริการเปูาหมายที่ชัดเจน เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติและก ากับ ให๎การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล๎องกับเปูาหมายรวมของ ประเทศ รวมทั้งได๎ก าหนดแนวทาง
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแหํงชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได๎
เสนอและต๎องเรํงด าเนินการให๎แล๎วเสร็จในชํวง ๕ ปีตํอจากนี้  

๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

ประเทศไทยแม๎วํา ได๎ด าเนินมาตรการเพ่ือสํงเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุนใน
โครงสร๎างพ้ืนฐานที่เป็นระบบโครงขํายมากขึ้น และมีการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา แตํอันดับ
ความสามารถในการแขํงขันของไทย ยังปรับตัวช๎าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ า การ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีน๎อย คุณภาพของโครงสร๎างพ้ืนฐานยังไมํดี และปัญหาการบริหารจัดการ
ภาครัฐและกฎระเบียบตํางๆ ล๎าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช๎ เมื่อต๎องเผชิญกั บปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ท าให๎เศรษฐกิจไทยผันผวนได๎งําย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่
ต่ ากวําศักยภาพมาตํอเนื่องหลายปี นอกจากนี้ประเทศไทยต๎องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต๎
สถานการณ์ที่ กระแสโลกาภิวัตน์เข๎มข๎นมากขึ้น เป็นโลกไร๎พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย๎ายคน เงินทุน องค์
ความรู๎ เทคโนโลยี ขําวสาร สินค๎าและบริการอยํางเสรี ท าให๎การแขํงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น สํงผลให๎มีการ
รวมตัวด๎านเศรษฐกิจ ของกลุํมตํางๆ ในโลกมีความเข๎มข๎นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหมํมีขีดความสามารถในการ
แขํงขันมากขึ้น เชํน จีน อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอ่ืนๆ
ประกอบในการดึงดูดการลงทุน จากตํางประเทศได๎เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารด๎วยเทคโนโลยี
สมัยใหมํท าให๎สังคมโลกมีความ เชื่อมโยงกันอยํางใกล๎ชิดมากขึ้น ท าให๎เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง อาทิ การ
กํอการร๎าย โรคระบาด อาชญากรรมข๎ามชาติ ปัญหาแรงงานตํางด๎าว ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรสูํสังคมสูงวัยมากขึ้น จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู๎สูงอายุมี
ปัญหาสุขภาพและมีแนวโน๎มอยูํคนเดียวสูงขึ้น ปัญหาความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนํนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกตํางของรายได๎ ระหวํางกลุํมคนรวยที่สุดและกลุํมคนจน
ที่สุดสูงถึง ๓๔.๙ เทํา ในปี ๒๕๕๖ ยิ่งไปกวํานั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความขัดแย๎งในการใช๎
ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติระหวํางรัฐกับประชาชน และระหวํางประชาชนในกลุํมตํางๆ เนื่องจากการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมสูงขึ้น
ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น 
ประเทศไทยต๎องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น สํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกวํา 
ในอดีตภายใต๎เงื่อนไขและสภาพแวดล๎อมด๎านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ เกิดขึ้นทั้ง
ในและตํางประเทศดังกลําว จะเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง อยํางชาญ
ฉลาดมากขึ้น ตํอจากนี้ไป ประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ยนครั้งใหญํ เพ่ือแก๎ไขปัญหารากฐานส าคัญที่เป็น จุดอํอน
และข๎อจ ากัดของประเทศท่ีสั่งสมมานาน ในขณะเดียวกัน ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช๎ประโยชน์จาก จุดแข็ง
และจุดเดํนของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องให๎ความส าคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ 
และใช๎ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการแปลงแผนไปสูํการปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได๎อยําง
แท๎จริง ในประเด็นตํางๆ ดังนี้  

๑.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช๎ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือ ยกระดับศักยภาพของ
ประเทศ โดยจะมุํงเน๎นการน าความคิดสร๎างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท าให๎เกิดสิ่งใหมํที่มีมูลคําเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหมํๆ โดยการก าหนดวาระการวิจัย
แหํงชาติ (National Research Agenda) ให๎มีจุดเน๎นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และ สอดคล๎องกับสาขา
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เปูาหมายการพัฒนาประเทศ และใช๎กลยุทธ์ด๎านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ น าไปใช๎ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม  

๑.๓.๒ การสํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และนวัตกรรม โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตํอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูํความเป็นอัจฉริยะโดยใช๎เทคโนโลยี
ขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู๎ประกอบการให๎เป็นผู๎ประกอบการทาง เทคโนโลยี
(Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหวํางภาคการผลิตที่เป็นกลุํมใหญํของประเทศ ได๎แกํ เกษตรกรราย
ยํอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้ง
พัฒนาและยกระดับโครงสร๎างพ้ืนฐานที่มีอยูํให๎ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แบบก๎าวกระโดด 
โดยเฉพาะเรํงสร๎างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอยํางเป็นเครือขํายระหวํางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศท้ังระบบ  

๑.๓.๓ การเตรียมพร๎อมด๎านก าลังคนและการเสริมสร๎างศักยภาพของประชากร ในทุกชํวงวัย มุํงเน๎น
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให๎เหมาะสมตามชํวงวัย เพ่ือให๎  เติบโตอยํางมี
คุณภาพ การหลํอหลอมให๎คนไทยมีคํานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรม
จรยิธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีตํอสังคมสํวนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล๎องกับความต๎องการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ตาความเหมาะสม การเตรียมความพร๎อม
ของก าลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูํความเป็นเลิศ การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาพดีที่เน๎นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการ
ลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสภาพแวดล๎อมที่สํงผลตํอสุขภาพ  

๑.๓.๔ การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ให๎ความส าคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มี
คุณภาพทั้งด๎านการศึกษา สาธารณสุข ให๎กับผู๎ที่ด๎อยโอกาสและผู๎ที่อาศัยในพ้ืนที่หํางไกล  การจัดสรรที่ดินท า 
กิน สนับสนุนในเรื่องการสร๎างอาชีพ รายได๎ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผู๎ด๎อยโอกาส  สตรี และผู๎สูงอายุ 
รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให๎มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ  คุณภาพ ตลอดจน
สร๎างชุมชนเข๎มแข็งให๎เป็นพลังรํวมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพร๎อมรับ ผลประโยชน์จากการพัฒนา 
โดยสํงเสริมการประกอบอาชีพของผู๎ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สํงเสริมให๎
ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท ากินและการบริหารจัดการที่ดิน
ของชุมชน โดยมุํงบรรลุเปูาหมายส าคัญในการยกระดับรายได๎ประชากรกลุํม ร๎อยละ ๔๐ ที่มีรายไดส๎ุด  

๑.๓.๕ การปรับโครงสร๎างการผลิตและการสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจในแตํละ  ชํวงของหํวงโซํมูลคํา 
เน๎นสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับปัจจัยพ้ืนฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให๎สนับสนุนการเพ่ิม ศักยภาพของฐานการผลิต
และฐานรายได๎เดิม และยกระดับหํวงโซํมูลคําด๎วยการใช๎เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร๎างนวัตกรรมการผลิต
ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด รวมทั้งสร๎าง สังคมผู๎ประกอบการให๎มีทักษะ
การท า ธุรกิจที่ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่ ชายแดนที่มีศักยภาพและพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหมํ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข๎า สูํการเป็นประเทศรายได๎สูงใน
อนาคต  

๑.๓.๖ การปรับระบบการผลิตการเกษตรให๎สอดคล๎องกับพันธกรณีในด๎าน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่เน๎นการสร๎างองค์ความรู๎ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบมีสํวนรํวมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการ สร๎างมูลคําเพ่ิมให๎สินค๎า
เกษตรมีความปลอดภัย ไมํสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล๎อม ของประเทศ การพัฒนา



26 

 

ระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข๎าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกร รวมทั้งสํงเสริมการ
รวมกลุํมทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห๎างหุ๎นสํวน และ
บริษัท เพ่ือให๎เกิดการประหยัดตํอขนาด  

๑.๓.๗ การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให๎ ตํอยอดไปสูํฐานการ
ผลิตและบริการที่ใช๎เทคโนโลยีที่เข๎มข๎นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคูํกับการ วางรากฐานเพ่ือสร๎างและพัฒนา
ภาคการผลิตและบริการส าหรับอนาคต ทั้งในด๎านการเตรียมศักยภาพคน และโครงสร๎างพ้ืนฐาน ตลอดจนสร๎าง
กลไกและเครือขํายความรํวมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster)  

๑.๓.๘ การสํงเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหมํ อาทิ เศรษฐกิจ  ดิจิทัล เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหมํ (Start Up) และวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม รวมถึงการสร๎างสังคมผู๎ประกอบการเพ่ือตํอยอดฐานการผลิตและบริการ  

๑.๓.๙ การสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจบริการและการ  ทํองเที่ยวที่มีศักยภาพให๎
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน๎นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎เกิด  ความสมดุลและยั่งยืนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ นิเวศ และศักยภาพของ
พ้ืนที่ รวมทั้งการสร๎างมูลคําเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให๎ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร ทั้งการผลิตและธุรกิจที่
เกี่ยวข๎อง  

๑.๓.๑๐ การสร๎างความเชื่อมโยงระหวํางภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคํ าทางเศรษฐกิจ ขยาย
ฐานเศรษฐกิจให๎กว๎างข้ึน และตํอยอดหํวงโซํการผลิตให๎เข๎มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือขํายการผลิต และน า
ผลการวิจัยและการพัฒนาที่เก่ียวข๎องมาใช๎ประโยชน์ในการสร๎างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย  และ
สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดโดยเฉพาะอยํางยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด๎าน คมนาคมขนสํงโลจิ
สติกส์ และโทรคมนาคม ในกรอบความรํวมมืออนุภูมิภาคภายใต๎แผนงานของกรอบความ รํวมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง กรอบความรํวมมือลุํมน้ าอิระวดี เจ๎าพระยา แมํโขง กรอบ ความรํวมมือเขต
เศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความรํวมมือความริเริ่มแหํงอําวเบงกอล าหรับความรํวมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความรํวมมือเพ่ือพัฒนา ชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาค
อาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส์  

๑.๓.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยํอย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให๎มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร๎าง  โอกาสทาง
เศรษฐกิจส าหรับกลุํมตํางๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคูํไปกับการพัฒนาและสํงเสริมสังคม ผู๎ประกอบการ
เพ่ือสํงเสริมผู๎ประกอบการที่ผลิตได๎และขายเป็น  

๑.๓.๑๒ การสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ สิ่งแวดล๎อม เน๎นการ
รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน๎ า สนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรํงแก๎ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล๎อม  ๖ เพ่ือลดมลพิษที่
เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรํงใสเป็นธรรม สํงเสริม  การผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เรํงเตรียมความพร๎อมในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก  และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลด  ความเสี่ยงด๎าน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

๑.๓.๑๓ การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด๎านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญตํอการพัฒนาทาง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ให๎ความส าคัญกับการอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสันติของผู๎มีความเห็นตํางทาง  ความคิดและ
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อุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และการ
เตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข๎ามชาติ ซึ่งจะสํงผลกระทบอยํางมีนัยยะส าคัญตํอการพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข๎างหน๎า  

๑.๓.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ การสร๎างธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยําง เป็นรูปธรรมทั้งด๎านระบบ
การบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปรํงใส มีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบได๎อยําง
เป็นธรรม และประชาชนมีสํวนรํวม มีการกระจายอ านาจ และแบํงภารกิจ รับผิดชอบที่เหมาะสมระหวําง
สํวนกลาง ภูมิภาค และท๎องถิ่น  

๑.๓.๑๕ การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยาย ขีดความสามารถและ
พัฒนาคุณภาพการให๎บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ หลัก และสํงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุํมในสังคม เน๎นให๎เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและใน อาเซียนอยํางเป็นระบบ โดยมี
โครงขํายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียง เศรษฐกิจตํางๆ รวมทั้งพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานสากล สร๎าง ความเป็นธรรมในการเข๎าถึง
บริการพื้นฐาน และการคุ๎มครองผู๎บริโภค นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรม ตํอเนื่องเพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให๎กับประเทศ และการพัฒนาผู๎ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหนํวยงานที่มีศักยภาพไปธุรกิจใน
ตํางประเทศ  

๑.๓.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ เรํงด าเนินการในประเด็น ท๎าทาย ได๎แกํ การสร๎าง
ความเข๎มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหมํที่  สร๎างรายได๎ส า หรับ
ประชาชนในแตํละภาค การพัฒนาเมืองให๎เติบโตอยํางมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกให๎รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคตอยํางมีสมดุล และ  การบริหารจัดการพ้ืนที่
เศรษฐกิจชายแดนให๎เจริญเติบโตและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิม ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคและเมืองให๎เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม ๑.๓.๑๗ การสร๎างความรํวมมือระหวํางประเทศให๎เข๎มข๎น
และสํงผลตํอการพัฒนา อยํางเต็มที่ มุํงเน๎นผลักดันให๎ความเชื่อมโยงด๎านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให๎มี
ความคืบหน๎าและชัดเจนใน ระดับปฏิบัติการและในแตํละจุดพื้นที่เชื่อมโยงระหวํางประเทศ ผลักดันการลดการ
ใช๎มาตรการที่ไมํใชํมาตรการ ทางภาษี ควบคูํกับการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ต๎องเชื่อมโยงเครือขําย
ภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมบทบาทที่สร๎างสรรค์ของไทยในกรอบความรํวมมือตํางๆ 
ในเวทีโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อน การพัฒนาภายใต๎กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ๗  

๑.๓.๑๘ การสํงเสริมการลงทุนไทยในตํางประเทศ ให๎ความส าคัญกับการพัฒนา ผู๎ประกอบการ ให๎
สามารถพัฒนาธุรกิจรํวมกับประเทศเพ่ือนบ๎าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และ  นวัตกรรม พัฒนา
สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต๎กรอบความ รํวมมือตํางๆ 
รวมทั้งสนับสนุนแหลํงเงินทุนและแหลํงข๎อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในตํางประเทศ  

๑.๓.๑๙ การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให๎ สามารถแขํงขันได๎เรํง
ปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการ แขํงขันและการให๎บริการ
ตํอผู๎บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการก ากับ ดูแลที่สามารถปูองกัน
ความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย๎ายของเงินทุนที่จะมี รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการ  เงินมาใช๎อยํางเข๎มข๎น 
พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือระดมทุนมาใช๎สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญํ ตลอดจนขยายการเข๎าถึง
บริการทางการเงินอยํางท่ัวถึงในต๎นทุนที่เหมาะสม  
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๑.๓.๒๐ การปฏิรูปด๎านการคลังและงบประมาณ ประกอบด๎วย การขยายฐาน  ภาษี การปรับระบบ
การจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดท างบประมาณบูรณาการ ทั้งเชิงประเด็นพัฒนา
และเชิงพื้นท่ี การติดตามและประเมินผลการใช๎จํายงบประมาณ และกระจายอ านาจ ให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและคําธรรมเนียม และลดความซ้ าซ๎อนของสิทธิประโยชน์ ด๎านสวัสดิการสังคม 
รวมทั้งสร๎างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ๎มครองทางสังคม ได๎แกํ การปรับปรุง  ระบบการออมเพ่ือ
การเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการพึ่งพารายได๎จาก รัฐบาล  

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน๎มภายนอก  
๒.๑.๑ สถานการณ์และแนวโน๎มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหมํที่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลกเข๎า

สูํสถานการณ์ไร๎พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่มี  ความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว 
ท าให๎มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหมํๆรวมทั้งมีการรวมกลุํมทางเศรษฐกิจที่ หลากหลายสํงผลตํอการเปิด
เสรีทางการค๎ามากข้ึน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศไทย  

๒.๑.๒ การวิจัยและพัฒนาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดดเป็นกุญแจส าคัญตํอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตของคน ท าให๎เกิดสาขา อุตสาหกรรมและ
บริการใหมํๆ ที่ผสมผสานการใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํหลากหลายสาขา มนุษย์จะสามารถเข๎าถึง  ข๎อมูลและองค์
ความรู๎ได๎อยํางไร๎ขีดจ ากัด มีการแยํงชิงแรงงานที่มีทักษะด๎านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด๎าน ในตลาดแรงงาน 
ขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมล้ าในมิติตํางๆ เชํน ความเหลื่อมล้ าในการเข๎าถึงเทคโนโลยี เป็นต๎น  

๒.๑.๓ สถานการณ์และแนวโน๎มสังคมโลก การเข๎าสูํสังคมสูงวัยของโลกสํงผลตํอ  เศรษฐกิจและ
รูปแบบการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุํมผู๎สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล๎วเป็นกลุํมส าคัญ ที่ท าให๎มีการบริโภค
สินค๎าและบริการเพ่ิมขึ้น แตํอาจกํอให๎เกิดการแยํงชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคน  ที่มีศักยภาพสูง 
ขณะเดียวกันการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท๎องถิ่นสํงผลตํอ  ๘ การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสร๎างวัฒนธรรมรํวมสมัย แตํอาจกํอให๎เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจาก การ
ขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี  

๒.๑.๔ สถานการณ์และแนวโน๎มสิ่งแวดล๎อมโลก วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เป็นทิศทางหลัก
ในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด๎วย ๑๗ เปูาหมายและ 
๑๖๘ เปูาประสงค์ รวมถึงข๎อตกลงระหวํางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศที่ทวีความเข๎มข๎น
ขึ้น จะมีสํวนส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ยิ่งไปกวํานั้น การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น สํงผลตํอ การผลิตในภาคเกษตรและความ
มั่นคงด๎านอาหารและน้ า  

๒.๑.๕ สถานการณ์ความมั่นคงโลก ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน๎มใช๎อ านาจทาง ทหารและทาง
เศรษฐกิจเข๎าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศตํางๆ รวมถึงเกิดความขัดแย๎งระหวํางประเทศ ด๎านอาณาเขต
แบบรัฐตํอรัฐทั้งด๎านอาณาเขตทางบก การอ๎างสิทธิทับซ๎อนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร์  เพ่ือผลประโยชน์และ
การแยํงชิงทรัพยากร นอกจากนั้น การกํอการร๎าย อาชญากรรมข๎ามชาติ และอาชญากรรม  ทางไซเบอร์จะทวี
ความรุนแรงและมีวิธีการที่ซับซ๎อนมากขึ้น  

๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  
๒.๒.๑ สถานการณ์และแนวโน๎มเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในชํวงปี ๒๕๐๔- ๒๕๕๘ ขยายตัวเฉลี่ย

ร๎อยละ ๖.๑ สูงเป็นอันดับที่ ๒๒ ของโลก สํงผลให๎รายได๎ตํอหัวของประชาชนเพ่ิมขึ้น สามารถขยับฐานะการ
พัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได๎ปานกลางตอนบนในปี ๒๕๕๓ โครงสร๎างเศรษฐกิจ เปลี่ยนผํานจากภาค
เกษตรไปสูํภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู๎และ ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
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การผลิตอยํางตํอเนื่อง ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความ แข็งแกรํงในระดับโลก 
อันดับความสามารถในการแขํงขันโดยรวมมีแนวโน๎มปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยกลับเข๎า สูํเสถียรภาพและอยูํใน
เกณฑ์ที่แข็งแกรํง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล๎เคียงกัน อยํางไรก็ตาม 
ในชํวง ๘ ปีที่ผํานมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการขยายตัวที่ต่ ากวําศักยภาพของระบบ เศรษฐกิจ การ
สํงออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งในด๎านการสํงออกสินค๎าเกษตรและอุตสาหกรรม มีสาเหตุจาก จุดอํอนที่ส า คัญ
ทั้งทางด๎านปัญหาเชิงโครงสร๎าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัยทางด๎านการ ด าเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจ  

๒.๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยูํน าอันดับต่ าและการบริหารจัดการ
งานวิจัยขาดการบูรณาให๎มีเอกภาพตั้งแตํระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และ  หนํวยวิจัยหลัก ท าให๎ทิศ
ทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไมํ ชัดเจน มีความซ้ าซ๎อน และ
ยังมีข๎อจ ากัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นผลให๎การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ
ลําช๎า ไมํทันตํอการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการน าผลงานวิจัยไปใช๎  ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ใน
ระดับต่ า  

๒.๒.๓ สถานการณ์และแนวโน๎มของสังคมไทย โครงสร๎างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข๎าสูํสังคมสูงวัย
อยํางสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยปี ๒๕๕๗ ประชากรวัย แรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่ม
ลดลงอยํางตํอเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุํมวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู๎ของคนไทยยังอยูํ
ในระดับคํอนข๎างต่ า ขณะที่คนไทยมีแนวโน๎มเป็นโรคไมํติดตํอมากขึ้น ซึ่งเป็น ๙ สาเหตุหลักของการเสียชีวิต 
รวมถึงปัญหาด๎านสุขภาพในวัยผู๎สูงอายุจะสํงผลตํอภาระคําใช๎จํายภาครัฐ นอกจากนี้  คนไทยสํวนใหญํยังมี
ปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม และไมํตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิต
สาธารณะ  

๒.๒.๔ สถานการณ์ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ลดลงและเสื่อม
โทรมเนื่องจากการใช๎ประโยชน์เกินกวําศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ การบริหาร  จัดการทรัพยากรน้ า
ยังขาดกระบวนการมีสํวนรํวมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม สังคม  และเศรษฐกิจกํอน
ด าเนินการอยํางเป็นระบบ ขณะเดียวกันการเข๎าถึงและการจัดสรรการใช๎ประโยชน์  ทรัพยากรธรรมชาติยังไมํ
เป็นธรรม กํอให๎เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าความขัดแย๎ง และข๎อพิพาทในระดับพ้ืนที่ ระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษที่สํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของ ประชาชนและต๎นทุนทางเศรษฐกิจ 
และกํอให๎เกิดรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีไมํยั่งยืน  

๒.๒.๕ การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระจุกตัวใน
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ท าให๎เกิดปัญหาชํองวํางการกระจายรายได๎ระหวํางภาค รวมถึง กลไกการ
พัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัดยังไมํสามารถเชื่อมโยงการท างานของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ ขณะที่ การ
ขยายตัวของเมืองในภาคตํางๆ ของประเทศที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว ท าให๎การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ จ าเป็น
ไมํสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได๎อยํางเพียงพอ นอกจากนี้การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ ประเทศ
มีแนวโน๎มการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับสูง สํงผลกระทบตํอความยั่งยืนและสมดุล  ของการ
พัฒนาในพื้นที ่ 

๒.๒.๖ ความมั่นคงภายในประเทศ สถาบันหลักของชาติได๎รับผลกระทบ จากความขัดแย๎ง ที่มีรากฐาน
ของปัญหามาจากความเห็นตํางทางความคิดและความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และสังคม ขณะที่สถานการณ์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ยังมีการสร๎างสถานการณ์โดยมีเปูาหมายให๎เกิด  ความสูญเสียตํอเจ๎าหน๎าที่รัฐ 
นอกจากนี้ยังต๎องเผชิญกับมีความเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสูํการโจมตี
ระบบขององค์กรขนาดใหญํที่สํงผลกระทบในวงกว๎างและมีมูลคํา ความเสียหายสูง ๒.๒.๗ ความรํวมมือระหวําง
ประเทศและความเชื่อมโยงเพ่ือการพัฒนา การเชื่อมโยงระหวํางประเทศไทยกับนานาประเทศมีความใกล๎ชิดกัน
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มากขึ้นโดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลุํม อนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย เป็นเงื่อนไขส าคัญของประเทศไทยในการขยาย
ความรํวมมือด๎านเศรษฐกิจ การค๎า การคมนาคมขนสํงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ กับกลุํมประเทศตํางๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  

๒.๒.๘ การบริหารจัดการภาครัฐยังอํอนแอ ภาครัฐมีขนาดใหญํและรายจําย  ประจ าเพ่ิมสูงขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ า ขาดระบบการท างาน ที่เชื่อมโยงเป็นเครือขํายแบบบูรณา
การกับหนํวยงานหรือภาคสํวนอ่ืนๆ การให๎บริการประชาชนยังต๎อง ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐานสากล ขณะที่การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได๎ขยายไปในวงกว๎างทั้งในภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชน นอกจากนี้ กฎหมาย
หลายฉบับยังไมํได๎มาตรฐานสากลเนื่องจากล๎าสมัยและกระบวนการ ตรากฎหมายยังมีจุดอํอนหลายประการ 
ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพและไมํสามารถ อ านวยความยุติธรรมได๎อยํางเสมอภาค ๑๐  
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๓.๑. วัตถุประสงค์  
๓.๑.๑. เพ่ือวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คํานิยมที่ดี มี

จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอํุน ตลอดจน เป็นคนเกํงที่มีทักษะ
ความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต  

๓.๑.๒. เพ่ือให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมใน การเข๎าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี  ความ
เข๎มแข็งพ่ึงพาตนเองได๎  

๓.๑.๓. เพ่ือให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  สร๎างความเข๎มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากขึ้น  สร๎างความเข๎มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

๓.๑.๔. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถ สนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

๓.๑.๕. เพ่ือให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมี การท างานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา  

๓.๑.๖. เพ่ือให๎มีการกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง  เพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ  

๓.๑.๗. เพ่ือผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตํางๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให๎ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร๎างสรรค์ในด๎าน
การค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือตํางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  

๓.๒. เป้าหมายรวม เพ่ือให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกลําว ได๎ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด๎วย  

๓.๒.๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎  เทําทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

๓.๒.๒. ความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเข๎มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยําง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุํมท่ีมีรายได๎ต่ าสุดร๎อยละ ๔๐ มีรายได๎เพ่ิมข้ึนอยํางน๎อยร๎อยละ ๑๕  

๓.๒.๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎โครงสร๎างเศรษฐกิจปรับสูํ  เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู๎ประกอบการรุํนใหมํและเป็นสังคมผู๎ประกอบการ ผู๎ประกอบการขนาด  กลางและขนาดเล็กที่
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เข๎มแข็งสามารถใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างสรรค์คุณคําสินค๎าและ บริการ มีระบบการผลิต
และให๎บริการจากฐานรายได๎เดิมที่มีมูลคําเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและ
ชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิต ให๎บริการสูํภูมิภาค 

 ๓.๒.๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่  เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน าโดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ให๎ได๎ร๎อยละ ๔๐ ของ พ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสํง ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปลํอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสํวนของขยะมูลฝอยที่  ได๎รับการ
จัดการอยํางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให๎อยูํ ในเกณฑ์
มาตรฐาน  

๓.๒.๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอด ภัย สามัคคี สร๎างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติตํอประเทศไทย ความขัดแย๎งทางอุดมการณ์และ  ความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสํง  สินค๎าและค๎ามนุษย์ลดลง มี
ความพร๎อมที่ปกปูองประชาชนจากการกํอการร๎ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสํวนรํวมในการก า 
หนดบรรทัดฐานระหวํางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสํง โลจิสติกส์ หํวงโซํมูลคํา เป็นหุ๎นสํวนการพัฒนา
ที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคํา การลงทุนและการสํงออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

๓.๒.๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส ตรวจสอบได๎ กระจายอ านาจ
และมีสํวนรํวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให๎บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได๎ดีกวําลดลง เพ่ิม
การใช๎ระบบดิจิทัลในการให๎บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร  จัดการขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมีอิสระมากขึ้น การใช๎จํายภาครัฐและระบบ งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน ด๎าน

คุณภาพคน โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคํอนข๎างต่ า การพัฒนาความรู๎และทักษะของแรงงานไมํ
ตรงกับตลาดงาน การพัฒนาในระยะตํอไปจึงต๎องให๎ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให๎มีความ
สมบูรณ์ เพ่ือให๎คนไทยมีทัศนคติตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได๎รับการศึกษาที่มีสามารถ เรียนรู๎ด๎วยตนเอง
อยํางตํอเนื่อง รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งและมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น แนวทางการ
พัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด๎วย  

(๑) ปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ อาทิ สํงเสริมให๎มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห๎องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

(๒) พัฒนาศักยภาพ คนให๎มีทักษะ ความรู๎ และความสามารถในการด า รงชีวิตอยํางมีคุณคํา อาทิ 
สํงเสริมเด็กปฐมวัยให๎มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุํนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ  

(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ให๎มีการจัดทรัพยากรรํวมกันให๎มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนให๎เป็น
แหลํง เรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค์และมีชีวิต  
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(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนค านึงถึงผลกระทบตํอสุขภาพ อาทิ สํงเสริมให๎มี
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษีในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ที่สํงผลเสียตํอสุขภาพ  

(๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด๎าน
สุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรํวมกันระหวําง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  

(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับ  สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให๎มี
กฎหมายการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว และ  

(๗) ผลักดันให๎สถาบันทางสังคมมีสํวน รํวมพัฒนาประเทศอยํางเข๎มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแล
ครอบครัวที่เปราะบาง และสํงเสริม สถาบันการศึกษาให๎เป็นแหลํงบริการความรู๎ทางวิชาการท่ีทุกคนเข๎าถึงได๎  

๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ า
และสร๎างความเป็นธรรมีความคืบหน๎าช๎า ทั้งเรื่องความแตกตํางของรายได๎ระหวํางกลุํมประชากร คุณภาพการ
บริการภาครัฐ รวมทั้งข๎อจ ากัดในการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยี ของกลุํม ผู๎ด๎อยโอกาสและ
กลุํมที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกล การพัฒนาในระยะตํอไป จึงจ าเป็นต๎องมุํงลดปัญหาความ เหลื่อมล้ าด๎านรายได๎ของ
กลุํมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตํางกัน เพ่ิโอกาสการเข๎าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ แนว
ทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย  

(๑) การเพ่ิมโอกาสให๎กับกลุํมเปูาหมาย ประชากรร๎อยละ ๔๐ ที่มีรายได๎ต่ าสุดสามารถเข๎าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ ขยายโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให๎แกํเด็กและเยาวชนที่ด๎อยโอกาส
สร๎างรายได๎ของครัวเรือน สนับสนุนคําเดินทางไปยังสถานศึกษา ให๎ทุนการศึกษาตํอระดับสูง  

(๒) การกระจายการให๎บริการภาครัฐทั้งด๎านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให๎  
ครอบคลุมและท่ัวถึง  

(๓) เสริมสร๎างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร๎างความเข๎มแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให๎ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากร ภายในชุมชน จัดตั้งโครงขํายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์เป็น แมํขําย  

๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่ งยืน ผลกระทบของ
เศรษฐกิจโลกซบเซา และข๎อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคตํอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถ
ในการแขํงขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช๎า จึงเน๎นให๎เศรษฐกิจเติบโตได๎ตามศักยภาพและมี
เสถียรภาพ ภาคสํงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การ
ลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง  ประชาชนและผู๎ประกอบการเข๎าสูํระบบภาษีมากขึ้น การ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศการทํองเที่ยวสามารถ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมมีบทบาทตํอระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ภาค การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด๎วย   

(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ สํวนรวม ทั้งในด๎านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด๎านการเงิน 
สถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให๎สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

(๒) การ เสริมสร๎างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ เชื่อมโยง
ของหํวงโซํมูลคําระหวํางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค๎าการลงทุน ยกระดับการผลิตสินค๎าเกษตร
และอาหารเข๎าสูํระบบมาตรฐาน ตํอยอดความเข๎มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ  ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบเพ่ือสํงเสริมการค๎าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าการ ลงทุน  

๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน ปัจจุบันสภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมก าลังเป็นจุดอํอนส าคัญตํอการรักษาฐานการผลิตและการให๎บริการ รวมทั้ง 
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การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกลําวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม๎ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ  
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเพ่ิม 
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง  
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น การพัฒนาในระยะตํอไปจึงมุํงเน๎นการรักษาและฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ การสร๎างความมั่นคงด๎านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให๎มีประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด  จากสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย  

(๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร๎าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและ
เป็นธรรม  

(๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน๎ าเพ่ือให๎เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
(๓) การแก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อม  
(๔) สํงเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
(๕) สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัวตํอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด๎านภัย พิบัติ 
(๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล๎อม และ  
(๘) การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง และยั่งยืน 

กระแสโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสํงผลกระทบตํอความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศ
ไทย ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาค 
อาชญากรรมข๎ามชาติและการกํอการร๎าย และภัยคุกคามภายในประเทศ ได๎แกํ ความเห็นตํางทางความคิดและ
อุดมการณ์ของคนในชาติ การสร๎างสถานการณ์ใน จังหวัดชายแดนภาคใต๎ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดย
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ารพัฒนาในระยะตอํไป จึงเน๎นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์
ให๎เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีสํวนรํวมปูองกันแก๎ไข แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด๎วย  

(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให๎เกิด ความสงบในสังคมและธ ารงไว๎ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
(๒) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการรับมือภัยคุกคาม

ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
(๓) การสํงเสริมความรํวมมือกับ ตํางประเทศด๎านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความรํวมมือกับมิตร

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข๎ามชาติ  
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว๎ซึ่ง  อ านาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทะเล   
(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา ความสอดคล๎องกันระหวํางแผนงานที่เกี่ยวข๎องกับ

ความมั่นคงการพัฒนาภายใต๎การมีสํวนรํวมของภาคประชาชน   
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย การให๎บริการประชาชนยังไมํได๎มาตรฐานสากล การบังคับใช๎กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการและการให๎บริการของท๎องถิ่นขาดความโปรํงใส กระบวนกายุติธรรมไมํสามารถอ านวยความ
ยุติธรรมได๎อยํางเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย การพัฒนาระยะตํอไปจึง
ต๎องเรํงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจัง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่
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ดีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู๎การทุจริตให๎อยูํในระดับที่ดีขึ้น และ  การลด
จ านวนการด าเนินคดีกับผู๎มิได๎กระท า ความผิด แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย  

(๑) ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความโปรํงใส 
ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความค๎ุมคํา  

(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร๎างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
เพ่ือให ๎การจัดสรรและการใช๎จํายมีประสิทธิภาพ  

(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให๎บริการสาธารณะให๎ได๎ มาตรฐานสากล เพื่อให๎ประชาชนและ
ภาคธุรกิจได๎รับบริการที่มีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต๎องการ  

(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือให๎ ประชาชนได๎รับการ
บริการอยํางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

(๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เพ่ือให๎สังคมไทยมีวินัย โปรํงใส และ
ยุติธรรม และ  

(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให๎มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล๎องกับข๎อบังคับ
สากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ  

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ โครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์ของประเทศประสบปัญหาด๎านความตํอเนื่องในการด าเนินการ ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการ
บริหารจัดการการให๎บริการที่สอดคล๎องกับมาตรฐานสากล ท าให๎มี ข๎อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศให๎มีประสิทธิภาพ การพัฒนาจึงมุํงเน๎นในเรื่องการลดความเข๎มของการใช๎พลังงานและลดต๎นทุนโลจิ
สติกส์ของประเทศ การพัฒนาด๎านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดสํวนการใช๎พลังงานทดแทนตํอปริมาณการ  ใช๎พลังงาน
ขั้นสุดท๎าย และลดการพ่ึงพาก๏าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ  พัฒนาด๎าน
สาธารณูปการ (น้ าประปา) แนวทางการพฒันาส าคัญ ประกอบด๎วย  

(๑) การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านขนสํง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลักในการเดินทาง
และขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายถนน พัฒนาระบบขนสํงทางอากาศ และพัฒนาระบบขนสํงทางน้ า 

 (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํง อาทิ การ พัฒนาอุตสาหกรรมตํอเนื่องที่เกิดจากการลงทุน
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการ  

(๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ
โซํอุปทานให๎ได๎มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค๎า  

(๔) พัฒนา ด๎านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให๎เพียงพอและสร๎างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิม
ศักยภาพการบริหาร จัดการ การผลิต และการใช๎พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให๎
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร๎างมูลคําเพ่ิมทางธุรกิจ และ  

(๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให๎ ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหาร
จัดการการใช๎น้ าอยํางมีประสิทธิภาพและการสร๎างนวัตกรรม  

๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในชํวงระยะเวลาที่ผํานมา อาศัยการน าเข๎าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากตํางประเทศมากกวําการสะสม
องค์ความรู๎ ท าให๎สํวนแบํงผลประโยชน์ทางด๎านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลคําเพ่ิมสูงตกอยูํกับประเทศผู๎เป็นเจ๎าของ
เทคโนโลยี การเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช๎วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ  
ความสามารถการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด๎วย  
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(๑) เรํงสํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูํการใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุํมเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได๎เอง ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  

(๒) พัฒนาผู๎ประกอบการให๎เป็นผู๎ประกอบการทางเทคโนโลยี สํงเสริมการสร๎างสรรค์นวัตกรรมด๎าน
การออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช๎เทคโนโลยีในกลุํมผู๎ประกอบการธุรกิจของไทย   

(๓) พัฒนา สภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด๎านบุคลากร
วิจัย อาทิ การเรํงการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล๎องกับความต๎องการ
โดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให๎มีทั้งความรู๎และความเข๎าใจในเทคโนโลยี  

๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทย
ต๎องใช๎ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ เสริมจุดเดํน
ในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ นอกจากนี้การเป็นสํวนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค๎าการลงทุนใน
ภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ๎าน แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย  

(๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร๎างโอกาสทาง เศรษฐกิจให๎กระจายตัวอยํางทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให๎เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร๎างสรรค์มูลคําสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให๎หลุดพ๎นจากความยากจนสูํเปูาหมายการ
พ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต๎เป็นฐานการสร๎างรายได๎ท่ีหลากหลาย  

(๒) การพัฒนาเมือง พัฒนาสภาพแวดล๎อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํ สํงเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมเมืองอยํางมีบูรณาการภายใต๎การมีสํวนรํวมของสํวนกลาง สํวนท๎องถิ่น ภาคประชาสังคม  

(๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให๎เป็นฐานการผลิต 
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ สอดคล๎องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดน
เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎านให๎เจริญเติบโตอยํางยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความรํวมมือ  ระหวําง
ประเทศของไทย  ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุํงเน๎นการ 
พัฒนาและขยายความรํวมมือทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ  
ขับเคลื่อนตํอเนื่องจากการด าเนินการภายใต๎แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน 
นโยบายการค๎าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว๎าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด 
ใหมํๆ สํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการไทยไปลงทุนในตํางประเทศ และสํงเสริมความรํวมมือเพ่ือการพัฒนากับ  
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุํงเน๎นในเรื่องการมี
เครือขํายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช๎ประโยชน์ได๎เต็มศักยภาพ การเพ่ิม
ระบบหํวงโซํมูลคําในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค๎าและการลงทุนที่
ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสํวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคให๎ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต๎ และประเทศไทยเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนาที่
ส าคัญท้ังในทุกระดับ แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย  

(๑) ขยายความรํวมมือทางการค๎าและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมํส าหรับสินค๎า
และบริการของไทย  

(๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด๎าน การคมนาคมขนสํง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความรํวมมือ
อนุภูมิภาคภายใต๎แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวย
ความสะดวกและลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส์  

(๓) พัฒนาและสํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเดํนใน
ภูมิภาค  
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(๔) สํงเสริมการลงทุนไทยในตํางประเทศของผู๎ประกอบการไทย  
(๕) เปิดประตูการค๎าและพัฒนาความรํวมมือ กับประเทศเพ่ือนบ๎านในลักษณะหุ๎นสํวนทางยุทธศาสตร์

ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาค กัน  
(๖) สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
(๗) เข๎ารํวมเป็น ภาคีความรํวมมือระหวํางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร๎างสรรค์  
(๘) สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ๑๘ ในการสร๎างความมั่นคงในทุกด๎านที่เกี่ยวกับ

เรื่องความอยูํดีมีสุขของประชาชน  
(๙) บูรณาการภารกิจด๎านความ รํวมมือระหวํางประเทศและด๎านการตํางประเทศ และ  
(๑๐) สํงเสริมให๎เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ มีหลักการและแนวทาง ด าเนินงาน สรุปได๎ ดังนี้  
๕.๑ หลักการ  
๕.๑.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกรอบ ทิศทางหลัก และ

แปลงสูํการปฏิบัติในระดับตํางๆ ที่สอดคล๎องกับสภาพภูมิสังคม  
๕.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสูํพ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการ  มีสํวนรํวม ให๎

จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสูํ  ประเทศ และ
ประเทศสูํชุมชน  

๕.๑.๓ เพ่ิมการใช๎องค์ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค์ให๎  เป็นเครื่องมือหลักใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสํวนในระดับพ้ืนที่ ท๎องถิ่น และชุมชน  

๕.๑.๔ ใช๎กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน และสื่อมวลชน
อยํางบูรณาการ ให๎การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร๎างเครือขําย  หรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนอง
ตํอการแก๎ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที ่ 

๕.๑.๕ ระบบการบริหารจัดการแผนสูํการปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับ  ตํางๆ ตั้งแตํระดับ
ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมตํอกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนเฉพาะด๎าน และ แผนปฏิบัติการ และ
ระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการ
พัฒนาที่ตํอเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐ ที่สอดคล๎องกับประเด็นการ
พัฒนา แนวทางการพัฒนา และผลของการพัฒนาอยํางแท๎จริง  

๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๒.๑ สร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎ทุกภาคสํวนตระหนักถึงความส าคัญและพร๎อม เข๎ารํวมในการ

ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสูํการปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แหํงชาติสร๎างความเข๎าใจกับภาคีทุกภาคสํวนโดยก าหนดกิจกรรมด าเนินการ ประเด็นสื่อสาร และ เครื่องมือสื่อ
ประชาสัมพันธ์แบํงตามกลุํมเปูาหมาย (Stakeholder) ของการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ ในการ ขับเคลื่อน
ระดับพ้ืนที่ สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและ สร๎างความ
ตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบรํวมกันของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอการน าประเด็น การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปขับเคลื่อนผํานกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่และสร๎างแนวรํวมการ พัฒนาของ 
สศช.  

๕.๒.๒ สร๎างความเชื่อมโยงระหวํางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผน
เฉพาะด๎าน และแผนปฏิบัติการ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต๎ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาฉบับที่ 
๑๒ น าไปสูํการก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการรํวม ด าเนินงานของภาคสํวน
ตํางๆ รวมถึงบูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต๎ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและจัดท าเป็นแผนการลงทุน
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การพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด๎านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต๎ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ เพ่ือปิดชํองวํางการพัฒนา (Development Gap) ของประเทศในแตํละ ชํวงเวลาและสร๎างรากฐานส าคัญ
ของการพัฒนาประเทศสูํเปูาหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๕.๒.๓ หนํวยงานกลาง อาทิ สศช. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีสํวนรํวม การจัดสรร งบประมาณรายจําย
ประจ าปีใช๎เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในการก าหนดล าดับ
ความส าคัญของแผนงานโครงการและภารกิจหนํวยงาน เพ่ือให๎การด าเนินงานสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในแผนฯ อยํางมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีสํวนรํวมของประชาชน  

๕.๒.๔ ผลักดันให๎ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร๎างการมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ อยํางเป็นหุ๎นสํวนการ
พัฒนา และสํงเสริมให๎คณะกรรมการรํวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก๎ไขปัญหาทาง  เศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นกลไก
หลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหวํางภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให๎ กรอ. สํวนกลางกระจายความรับผิดชอบ
และภารกิจให๎ กรอ. จังหวัด/กลุํมจังหวัดมากขึ้น โดยค านึงถึงความ สอดคล๎องของยุทธศาสตร์ชาติและความ
เชื่อมโยงในระดับพื้นท่ี  

๕.๒.๕ สร๎างสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาตํางๆ โดยก าหนดให๎มีการ
ผลักดันปัจจัยหลักให๎สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ อาทิ น าการศึกษาวิจัย มาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายตํางๆ ให๎เอ้ือตํอ  การขับเคลื่อนการ
พัฒนาในระดับตํางๆ โดยน าเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช๎ประเมินอยํางมี ประสิทธิภาพ 
๕.๒.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ ในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้งและ การเชื่อมโยงคณะกรรมการ
ระดับชาติที่มีอยูํให๎น ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มาเป็นกรอบการ ด าเนินงาน ขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาระดับประเทศและพ้ืนที่โดยให๎จังหวัดเป็นจุดประสาน  

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวคิด หลักการ และแนวทาง ด าเนินการ 
ดังนี้  

๕.๓.๑ แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีสํวนรํวม เน๎นการติดตาม  ประเมินผลที่เปิด
โอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเข๎ามามีสํวนรํวม เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการ ที่มุํงเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบ ประเมินด๎วยตนเองเพ่ือสร๎างกระบวนการเรียนรู๎และติดตามผล  อยํางใกล๎ชิด ควบคูํกับการให๎
หนํวยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางท าหน๎าที่ประเมินผล มีหลักเกณฑ์การติดตาม ประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
โปรํงใส มีมาตรฐาน เป็นกลาง และถูกต๎องตามหลักวิชาการ  

๕.๓.๒ แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติแบบมีสํวนรํวม   
๑) วางระบบการติดตามประเมินผล ๓ ระยะเวลา ประกอบด๎วย การประเมินผลกํอนการปฏิบัติการ

หรือกํอนเริ่มโครงการ การประเมินผลระหวํางด าเนินการ และการ ประเมินผลหลังการด าเนินงาน  
๒) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและ งานที่เกี่ยวข๎องมากกวําหนึ่ง

กระทรวง เพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุํมกระทรวงกับ  เปูาหมายของยุทธศาสตร์
ชาติรวมทั้งเปูาหมายและประเด็นพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๓) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและ พ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมโยงแผนปฏิบัติ
การจังหวัดและกลุํมจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ  

๔) ตั้งหนํวยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและ ประเมินผล เพ่ือท าให๎ระบบ
ติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให๎ทันสมัยเพ่ือฝึกอบรม เทคนิค วิธีการ หลักการ แนวคิดในการ
ประเมินผลแผนงานโครงการกํอนเริ่ม ระหวํางด าเนินการ และหลังที่เสร็จสิ้น แล๎ว  
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๕) สํงเสริมให๎เกิดการประสานความรํวมมือระหวํางส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงบประมาณ และ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทั้ง
ในสํวนกลางและในพื้นที่เพ่ือให๎การติดตามประเมินผลแบบมีสํวนรํวมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๖) จัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความช านาญและเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย เพ่ือให๎
การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต๎องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได๎  เป็นพ้ืนฐานส าหรับการตัดสินใจ
นโยบายและการด าเนินงานภาครัฐ  

๗) พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดรํวมให๎ได๎มาตรฐานสากล เพ่ือประเมินการ  บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดได๎ทั้งตัวชี้วัด ผลกระทบรํวม ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์รํวม และตัวชี้วัดผลผลิตรํวม  

๘) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียได๎มีเวทีแสดงความคิดเห็น  วิพากษ์วิจารณ์ และแสดง
ความคิดเห็นอยํางเปิดเผยและโปรํงใส ตรวจสอบได๎ เน๎นการสื่อสารแบบสองทาง เน๎น  การสื่อสารแบบสวน
เสวนามากกวําถํายทอดด๎านเดียว และให๎มีคูํเจรจาโดยตรง เชํน ระหวํางกลุํมเปูาหมายและ  ผู๎ก าหนดนโยบาย 
เป็นต๎น  

๙) น าเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการน าเสนอผลการประเมินให๎ ทุกฝุายได๎รับทราบทั้ง
ประชาชนกลุํมเปูาหมาย ผู๎ก าหนดนโยบาย หนํวยงานน านโยบายไปปฏิบัติ หนํวยงาน สนับสนุนงบประมาณ 
ตลอดจนสาธารณชนผู๎สนใจได๎รับทราบผลการประเมิน  

๑๐) พัฒนาระบบข๎อมูลและประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการประเมินผลโดย
จัดท าระบบข๎อมูลการบริหาร การเข๎าถึงข๎อมูล การวิเคราะห์และการน าข๎อมูลไปใช๎ได๎ อยํางเหมาะสม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และสามารถน าข๎อมูลการประเมินไปใช๎ในการก าหนดทางเลือกนโยบาย และสร๎างนวัตกรรมใน

ขนสํง  การบริหารจัดการ
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๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนบน 
1. สภาพทั่วไป 
       ภาคเหนือ ประกอบด๎วย 17 จังหวัด ได๎แกํ เชียงใหมํล าพูน ล าปาง แมํฮํองสอน เชียงราย 1.1 ที่ตั้ง 
พะเยา แพรํ นําน พิษณุโลก ตากอุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี 
เป็นพ้ืนที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุํมอนุภาคลุํมแมํน้ าโขงกลุํมประเทศเอเชียใต๎ และกลุํมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดย มีอาณาเขตติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด๎านตะวันออกและด๎านเหนือ มี
แมํน้ าโขงเป็นพรมแดน และด๎านตะวันตก ติดตํอสภาพเมียนมํา 

 
มีพ้ืนที่รวม 106.03 ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ 33 ของพ้ืนที่ประเทศ 1.2 พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ  

ลักษณะภูมปิระเทศของพ้ืนที่ตอนบนเป็นที่สูง เป็นภูเขา ปุาไม๎ และแหลํงต๎นน้ าล าธาน พ้ืนที่ตอนลํางเป็นภูเขา
สูงทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ตอนกลางเป็นพ้ืนที่ราบลุํมของแมํน้ าปิง วัง ยม นําน สะแกกรัง และปุา
สัก 

มีอากาศร๎อนชื้นสลับร๎อนแห๎งแล๎ง แบํงเป็น ๓ ฤดู คือฤดูร๎อน ชํวงเดือน กุมภาพันธ์ -๑.๓ ภูมิอากาศ  
พฤษภาคม มีอากาศร๎อนและแห๎งแล๎งโดยเฉพาะเดือนมีนาคมและเมษายน  จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือ 
อุตรดิตถ์ ฤดูฝนชํวงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ได๎รับอิทธิพลของมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย
ปี๒๕๕๘ เทํากับ ๑,๐๕๓.๑๐ มิลลิเมตร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดคือเชียงราย ฝนตกน๎อยที่สุดคือล าปาง ฤดู
หนาวชํวงเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์อากาศหนาวเย็นได๎รับอิทธิพล ของลมมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือ จาก
ประเทศจีน  จังหวัดที่มี อุณหภูมิต่ าสุดคือเชียงราย 
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ในปี 2558 จากพ้ืนที่ภาครวม 106.03 ล๎านไรํ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ปุาไม๎ 1.4  การใช๎ประโยชน์ที่ดิน 
56.49 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 53.3 พ้ืนที่ท าการเกษตร 32.50 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 30.6 และพ้ืนที่ใช๎
ประโยชน์อื่นๆ 17.03 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 16.1 ของพ้ืนที่ภาค   

 1.5  ทรัพยากรธรรมชาติ
       1.5.1  ดิน สภาพดินเป็นดินรํวมปนดินเหนียวที่เกิดจากตะกอนล าน้ า มีความอุดมสมบูรณ์คํอนข๎างสูง 
โดยเฉพาะดินบริเวณลุํมแมํน้ าตํางๆเหมาะสมส าหรับการท านา ประมาณ 16.4 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 15.5 ของ
พ้ืนที่ภาค และปลูกพืชไรํประมาณ 200 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 18.9 ของพ้ืนที่ภาค 

๑.๕.๒  แหลํงน้ ามีลุํมน้ าขนาดใหญํ ๘ ลุํมน้ าได๎แกํ ลุํมน้ าปิง ลุํมน๎าวัง ลุํมน้ ายม ลุํมน้ านําน ลุํมน้ า
สาละวิน ลุํมน้ าปุาสัก ลุํมน้ าสะแกกรัง ลุํมน้ าหลักของภาคได๎แกํ แมํน้ าปิง แมํน้ าวัง แมํน้ ายม แมํน้ านําน ซึ่งไหล
ไปบรรจบกันเป็นแมํน้ าเจ๎าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์   รวมทั้งมีแหลํงน้ าธรรมชาติขนาดใหญํในพ้ืนที่ ได๎แกํ 
กว๏านพะเยา(พะเยา) บึงบอระเพ็ด (นครสวรรค์) และ บึงสีไฟ(พิจิตร) นอกจากนี้ยังมีแหลํงน้ าบาดาลที่ส าคัญใน
ภาคเหนือตอนบน ได๎แกํ แอํงเชียงใหมํและแอํงล าพูน สาหรับภาคเหนือตอนลํามีแหลํงน้ าบาดาลขนาดใหญํอยูํ
บริเวณท่ีราบลุํมเหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปถึงจังหวัดอุตรดิดต์ คุณภาพของน้ าบาดาลสํวนใหญํอยูํในเกณฑ์ที่
บริโภคได๎ 

๑.๕.๓ ปุาไม๎ภาคเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม๎มากที่สุดของประเทศในปี๒๕๖๐ ภาคเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม๎ ๕๖.๓๘ 
ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ๕๒.๕ ของพ้ืนที่ภาค หรือร๎อยละ๕๕.๒ ของพ้ืนที่ปุาไม๎ประเทศลักษณะเป็นปุาดงดิบ ปุา
เบญจพรรณ และปุาเต็งรัง โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือตอนบน เชํน เชียงใหมํ ตาก  และแมํฮํองสอน  

๒.โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค 

เชื่อมโยงกับโครงขํายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสูํประเทศเพ่ือนบ๎าน สปป.ลาว ๒.๑ โครงขํายถนน 
เมียนมา และสามารถเชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต๎ 

 เริ่มต๎นที่กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่ดํานพรมแดน๒.๑.๑ ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
แมํสาย อ.แมํสาย จังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาที่ทําขี้เหล็กเป็นระยะทางทั้งสิ้น ๙๙๔.๗๕ 
กิโลเมตร และทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๑๑  (สายอินทร์บุรี–เชียงใหมํ) เป็นทางหลวง แผํนดินสายหลักแนว
เหนือ–ใต๎ เชื่อมการคมนาคมระหวํางจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือระยะทาง ๕๔๕.๗๘ กิโลเมตร 

(North-South Economic Corridor : NSEC) หรือ๒.๑.๒ เส๎นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต๎ 
เส๎นทาง R๓ A เชื่อมโยงระหวํางคุนหมิงจีนตอนใต๎ มายังเมืองห๎วยทรายแขวงบํอแก๎ว สปปลาว. เข๎าสูํ ประเทศ
ไทยผํานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหํงที่๔ (เชียงของ-ห๎วยทราย) ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ผําน ทางหลวง
หมายเลข ๑ ลงสูํภาคกลางและภาคใต๎ เชื่อมไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ 

 (East-West Economic Corridor) ๒.๑.๓ เส๎นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
: EWEC) หรือเส๎นทาง R ๒ เชื่อมโยง ๔ ประเทศ ได๎แกํ เมียนมา ไทย ลาว และเวียดนามโดยเชื่อมโยง

จากเมียนมาผํานสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แหํงที่ ๑ สูํอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก – พิษณุโลก - เพชรบูรณ์ 
เข๎าสูํ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๑๒ (ชัยภูมิ ขอนแกํน มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 
มุกดาหาร)และเชื่อมสูํ สปป.ลาว ผํานสะพานมิตรภาพแหํงที่ ๒ (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)เป็นเส๎นทาง 
เชื่อมโยงการค๎าการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือกลุํมประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง (GMS)  

มีเส๎นทางรถไฟกรุงเทพฯ - เชียงใหมํสามารถเชื่อมโยงสูํทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือที่๒.๒ รถไฟ 
สถานีรถไฟชุมทางบ๎านภาชีพระนครศรีอยุธยาจังหวัด 
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 เป็นสนามบินนานาชาติ ๒ แหํง คือ ทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํ และทํา๒.๓ สนามบินมี ๑๒ แหํง 
อากาศยานนานาชาติแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย และสนามบินในประเทศ ๑๐ แหํง ได๎แกํ ล าปาง 
แมํฮํองสอน นําน พิษณโลก สุโขทัย แพรํ แมํสอด ตาก เพชรบูรณ์ และปาย 
 มี ๘ ดํานถาวร ๒๑ จุดผํอนปรนที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค๎าชายแดนกับประเทศ เพ่ือน๒.๔ ดํานชายแดน 
บ๎าน  
  ขนาดใหญํที่อยูํระหวํางด าเนินการในภาค ได๎แกํ รถไฟทางคูํ ชํวง๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ปากน้ าโพ - เดํนชัย ชวํงเดํนชัย - เชียงใหมํ และ ชํวงเดํนชัย – เชียงราย – เชียงของ รวมถึงรถไฟความเร็วสูง 
กรุงเทพ – เชียงใหมํ และสนามบินนานาชาติเชียงใหมํแหํงที่ ๒ อยูํระหวํางเสนอโครงการ  
  

 ๒.๖ บริการสาธารณูปโภค 
มีระบบสายสํงเชื่อมโยงกับระบบสายสํงของประเทศและมีโรงงานและเขื่อนผลิต ๒.๖.๑ ไฟฟูา 

กระแสไฟฟูาที่ส าคัญ ได๎แกํ โรงไฟฟูาแมํเมาะ (ล าปาง) โรงไฟฟูาลานกระบือ (ก าแพงเพชร) เขื่อนสิริกิติ์ 
(อุตรดิตถ์) เขื่อนภูมิพล (ตาก) และเข่ือนแมํงัดสมบูรณชล (เชียงใหมํ)  

มีระบบบริการประปาครอบคลุมพ้ืนที่เขตเมือง ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของส านักงาน๒.๖.๒ ประปา 
ประปาเขต ๙ (เชียงใหมํ) และ ส านักงานประปาเขต ๑๐ (นครสวรรค์) นอกจากนี้มีระบบประปา ของ อปท. 
และประปาหมูํบ๎าน  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้  
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  

 มีขนาดเล็กที่สุดของประเทศ มูลคําผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคา ประจ าปี ๓.๑.๑ เศรษฐกิจของภาคเหนือ 
๒๕60 เทํากับ ๑,๑82,872 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ ๗.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งมี สัดสํวนเล็กลง
อยํางตํอเนื่องเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕6 ที่มีสัดสํวนร๎อยละ ๘.7 ของประเทศ  
 ขับเคลื่อนโดยภาคบริการและภาคเกษตร ในปี ๒๕60 ภาคบริการมี๓.๑.๒ โครงสร๎างเศรษฐกิจ 
สัดสํวนถึงร๎อยละ ๕7.1 สํวนใหญํเป็นการค๎าสํงค๎าปลีก การศึกษา และบริการภาครัฐ ส าหรับโรงแรมและ
ภัตตาคารมีแนวโน๎มขยายตัวสูงสอดคล๎องกับการเติบโตของการทํองเที่ยว ภาคเกษตร มีสัดสํวนร๎อยละ ๒๔.8 
ของผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งเป็นการผลิตพืชเกือบทั้งหมด สํวนภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทน๎อย เพียงร๎อยละ ๑8.1 
ซึ่งสํวนใหญํกวําร๎อยละ ๖5.5 เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  
 เติบโตตํอเนื่องแตํยังต่ ากวําระดับประเทศ ในปี ๒๕60 เศรษฐกิจ ๓.๑.๓ เศรษฐกิจภาคเหนือ 
ภาคเหนือขยายตัวร๎อยละ 3.8 ขณะที่ประเทศขยายตัวร๎อยละ 4.0 เป็นผลจากการหดตัวของ 
ภาคอุตสาหกรรม สาขาการท าเหมืองแรํและเหมืองหิน ที่ลดลงร๎อยละ 21.๐ เนื่องจากยังไมํมีการอนุญาต 
ประทานบัตรและอาชญาบัตรใหมํ เพราะขาดความชัดเจนด๎านกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตตํางๆ หลังจากที่  
พระราชบัญญัติแรํ พ.ศ. 2560 มีผลใช๎บังคับ ขณะที่ภาคเกษตรและภาคบริการขยายตัวได๎ดีทุกสาขา 
โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมฯ สาขาการค๎าสํงและค๎าปลีก และสาขาการขนสํงฯ ที่ขยายตัวร๎อยละ 10.1 6.3 
และ 12.7 ตามล าดับ  

ต่ ากวําคําเฉลี่ยของประเทศ ในปี ๒๕60 ผลิตภัณฑ์ภาค ตํอหัว๓.๑.๔ รายได๎เฉลี่ยตํอประชากร 
ประชากรของภาคเหนือ (GRP Per capita) เทํากับ 103,760 บาทตํอคนตํอปี ยังหํางจาก ระดับประเทศ
เกือบ ๑ เทํา จังหวัดที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอหัวสูงสุด ๓ อันดับแรก ได๎แกํ จังหวัดล าพูน (๑91,568 บาท) 
ก าแพงเพชร (๑42,660 บาท) และเชียงใหมํ (๑๓5,991 บาท) เนื่องจากเป็นแหลํงอุตสาหกรรมและ ๔ 
แผนพัฒนาภาคเหนือ พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของภาค ขณะที่จังหวัดนําน (71,121 บาท) แพรํ (67,057 บาท) 
และแมํฮํองสอน (๖5,448 บาท) มีรายไดเ๎ฉลี่ยตํอประชากรต่ าที่สุดในภาค  
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คํอนข๎างกระจุกตัวในจังหวัดใหญํ โดยจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญํ ที่สุดของ๓.๑.๕ พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ภาค คือ จังหวัดเชียงใหมํ สัดสํวนร๎อยละ ๑๙.๖ รองลงมา ได๎แกํ จังหวัดก าแพงเพชรร๎อยละ ๙.3 นครสวรรค์ 
ร๎อยละ ๙.1 และเชียงรายร๎อยละ ๘.๘ ขณะที่แมํฮํองสอนมีขนาดเล็กที่สุดเพียงร๎อยละ ๑.๑ ทั้งนี้พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ไมํมีความเปลี่ยนแปลงจากชํวงที่ผํานมามากนัก  

๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๒.๑ ภาคเกษตร ๑) ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญตํอเศรษฐกิจภาคเหนือ ทั้งในด๎านเป็นฐานรายได๎

หลัก ของประชากรสํวนใหญํและการจ๎างงาน ในปี ๒๕60 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลคํา 293,158 ล๎านบาท 
คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ ๒๔.8 ของผลิตภัณฑ์ภาค ผลผลิตเกษตรของภาคเหนือสํวนใหญํเป็นผลิตภัณฑ์ จากพืช 
ที่ส าคัญ ได๎แกํ ข๎าว ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ๎อยโรงงานในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลําง ซึ่งเป็นการท าเกษตร แปลง
ใหญํที่ยังมีการใช๎สารเคมีสูง ส าหรับการผลิตพืชผัก และไม๎ผล สํวนใหญํอยูํในภาคเหนือตอนบน โดยระบบ การ
ผลิตปรับสูํเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งยังอยูํในระดับเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพ้ืนบ๎าน แตํมีแนวโน๎มขยายสูํ เชิง
พาณิชย์พืชอินทรีย์ส าคัญ ได๎แกํ กาแฟ และชาอินทรีย์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ เชียงราย ล าปาง และ 
แมํฮํองสอน ข๎าวอินทรีย์และข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหมํ รวมทั้งพืชผักและ 
ผลไม๎เมืองหนาว ตารางที่ ๑ ผลิตภัณฑ์ภาค โครงสร๎างเศรษฐกิจ และอัตราขยายตัว 

ตารางที่ ๑ ผลิตภัณฑ์ภาค โครงสร๎างเศรษฐกิจ และอัตราขยายตัว  

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค      

- มูลคํา (ลา๎นบาท) 1,123,905  1,112,844 1,099,323 1,137,351 1,182,872 

- สัดสํวนตํอประเทศ (ร๎อยละ) 8.7 8.4 8.0 7.8 7.7 

อัตราขยายตัวที่แท๎จริง (ร๎อยละ) -0.9 -2.0 -0.9 1.3 3.8 

 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว      

-มูลคํา (ลา๎นบาท) ๙๗,๒๕๓   ๙๖,๕๙๓ ๙5,735 ๙9,391 103,760 

-อัตราขยายตัวที่แท๎จริง (ร๎อยละ) 2.4 0.7 0.9 3.8 4.4 

 โครงสร้างเศรษฐกิจ(ร้อยละ)      

ภาคเกษตร      

  -เกษตรกรรมฯ ๓๓.๐     ๓๑.๑ ๒๗.7 24.4 24.8 

ภาคเกษตรกรรม ๑๗.๘   ๑๘.๓ ๑๗.๗ 19.3 18.1 

  -เหมือนแรํ ๕.๒   ๕.๒ ๔.1 ๔.1 3.3 

  อุตสาหกรรม ๑๒.๖    ๑๓.๑ ๑๓.6 ๑๕.2 14.8 

ภาคบริการ      

  -การค๎าสํงปลีก 10.8 11.6 12.4 13.1 13.7 

  -ขนสํง 1.7 1.9 2.3 2.3 2.5 

  -อื่นๆ 36.7 37.1 39.9 40.8 40.9 
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 ๒) พ้ืนที่ใช๎ประโยชน์ทางการเกษตร ในปี ๒๕60 มีพ้ืนที่ใช๎ประโยชน์ทางการเกษตรรวม ๓๒.๕ ล๎านไรํ 
คิดเป็นร๎อยละ ๒๑.๘ ของพ้ืนที่ใช๎ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ โดยพ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือสํวนใหญํ
อยูํในจังหวัดภาคเหนือตอนลําง ซึ่งลักษณะภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นพ้ืนที่คํอนข๎างราบ เหมาะสาหรับปลูกข๎าว
และพืชไรํ มีความเหมาะสมในการทาเกษตรแปลงใหญํ ขณะที่จังหวัดในภาคเหนือตอนบนมีพ้ืนที่เกษตรไมํมาก
เนื่องจากเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบเชิงเขา และมีขนาดฟาร์มเล็กมากประมาณ ๑๐ ไรํตํอครัวเรือน จึงเหมาะกับ
เกษตรแบบประณีตหรือเกษตรอินทรีย์ 
 ๓) พ้ืนที่ชลประทานตํอพ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือสูงกวําคําเฉลี่ยประเทศ โดยในปี ๒๕59 มีสัดสํวนร๎อย
ละ ๒๗.๘ ซึ่งสูงกวําคําเฉลี่ยของประเทศที่มีสัดสํวนร๎อยละ ๒๑.๙ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๙.๐๒ ล๎านไรํ คิด
เป็นร๎อยละ ๒๗.๖ ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งประเทศ พ้ืนที่โครงการชลประทานของภาคเกือบร๎อยละ ๗๐ อยูํใน
จังหวัดภาคเหนือตอนลําง แตํยังมีสัดสํวนพ้ืนที่ชลประทานตํอพ้ืนที่เกษตรคํอนข๎างต่ าเพียงร๎อยละ ๒๗.๓ จึง
เป็นข๎อจากัดในการบริหารจัดการน๎าเพ่ือการเกษตร ทั้งการเก็บกักน๎า ในฤดูแล๎ง และชะลอน๎าในชํวงฤดูฝน
ไมํให๎ทํวมพืชผลเสียหาย 
  ๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม
 ๑) อุตสาหกรรมของภาคเหนือมีบทบาทน๎อยเมื่อเทียบกับระดับประเทศ ในปี ๒๕60 ผลิตภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรม (สาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแรํ) มีมูลคํา ๒๑3,931 ล๎านบาท คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ      
๑8.1 ของผลิตภัณฑ์ภาค และมีสัดสํวนเพียงร๎อยละ 4.7 ของมูลคําผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 
โครงสร๎างอุตสาหกรรมหลักประกอบด๎วย ผลิตภัณฑ์อาหารมีสัดสํวนสูงที่สุด ร๎อยละ ๔๙.4 ของสาขา
อุตสาหกรรม รองลงมาเป็นการผลิตเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ผลิตภัณฑ์จากแรํอโลหะ และเครื่อง
แตํงกาย ตามลาดับ โดยสํวนใหญํยังคงพ่ึงพาฐานทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ เชํน วัตถุดิบทางการเกษตร แรํ
ดินขาว และไม๎แปรรูป รวมทั้งอาศัยฝีมือแรงงานเป็นหลัก อุตสาหกรรมในภาคเหนือตอนลําง จังหวัดกาแพง
เพชรและนครสวรรค์ เป็นกลุํมอาหารและเครื่องดื่ม กลุํมพลังงานชีวภาพ/ชีวะมวล โดยเป็นโรงงานขนาดใหญํ 
และมีนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดพิจิตร สาหรับภาคเหนือตอนบน ในนิคมอุตสาหกรรมลาพูนสํวนใหญํเป็นกลุํม
ชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์ของนักลงทุนญี่ปุุนซึ่งปัจจุบันเต็มพ้ืนที่แล๎ว และมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
และอุตสาหกรรมเบาตํางๆ กระจายในจังหวัดเชียงใหมํ ลาพูน ลาปาง โดยเป็นผู๎ผลิตขนาดกลางและขนาดยํอม 
 ๒) ภาคเหนือเป็นแหลํงผลิตอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตตลักษณ์ของ
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือและมีความหลากหลาย อาทิ ผ๎าทอ เครื่องเงิน เฟอร์นิเจอร์ไม๎ ผลิตภัณฑ์ตกแตํงบ๎าน 
เป็นต๎น แหลํงผลิตสํวนใหญํกระจายในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีจังหวัดเชียงใหมํเป็นแหลํงจาหนํายหลัก 
และเป็นเมือง UNESCO’s Creative City Network (สาขา Crafts and Folk Art) ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์ให๎มีคุณภาพสูงขึ้น โดยได๎รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และสานักงานสํงเสริม
เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ (TCDC ภาคเหนือ) นอกจากนี้ ตั้งแตํแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นต๎นมา ได๎มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ในกลุํมซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งในชํวงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ โครงการที่ได๎รับ
อนุมัติสํงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ มีการขยายตัวเฉลี่ยของจานวนผู๎
ประกอบกิจการสูงถึงร๎อยละ ๒๙.๔ ตํอปี โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํซึ่งเป็นเมืองสาหรับนักพัฒนางาน
ดิจิทัล (Best City for Digital Nomads) ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาธุรกิจ Startup โดยสานักงานสํงเสริม
เศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA ภาคเหนือ) และมหาวิทยาลัยเชียงใหมํได๎ให๎การสนับสนุน 
  ๓.๒.๓ การค๎าชายแดน
 ๑) ดํานชายแดนภาคเหนือเป็นประตูการค๎ากับประเทศเพ่ือนบ๎านทั้งเมียนมา และ สปป.ลาว และ
สามารถเชื่อมโยงการค๎ากับประเทศจีนตอนใต๎ การค๎าชายแดนเติบโตอยํางตํอเนื่อง ปี ๒๕๖1 การค๎าผํานดําน
ศุลกากร (การค๎าชายแดนและผํานแดน) มีมูลคํารวม ๑61,238.80 ล๎านบาท สํวนใหญํเป็นการสํงออกจึงได๎
ดุลการค๎าสูงมาโดยตลอด ในชํวงปี ๒๕๕6-๒๕๖1 มูลคําการค๎าชายแดนภาคเหนือขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๑3.0 
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ตํอปี ตามการค๎ากับประเทศเมียนมาจากการเปิดประเทศท าให๎มีความต๎องการสินค๎า เพ่ืออุปโภคบริโภคสูง 
และการนาเข๎าพลังงานไฟฟูาที่โรงไฟฟูาพลังงานความร๎อนหงสาของ สปป.ลาว ผํานทางดํานทุํงช๎าง อยํางไรก็
ตาม ภาคเหนือเป็นเพียงทางผํานของสินค๎าออกสูํประเทศเพ่ือนบ๎านและจีนตอนใต๎เทํานั้น โดยสินค๎าสํวนใหญํ
มาจากสํวนกลาง ดํานชายแดนหลัก ได๎แกํ ดํานแมํสอดจังหวัดตาก สัดสํวนร๎อยละ 48.4 และดํานในจังหวัด
เชียงรายรวมประมาณร๎อยละ ๓2.0 ได๎แกํ ดํานเชียงของ เชียงแสน และดํานแมํสาย สินค๎าสํงออกที่ส าคัญ 
อาทิ น๎ามันเชื้อเพลิง วัสดุและอุปกรณ์กํอสร๎าง น๎าตาลทราย เครื่องโทรสารพร๎อมอุปกรณ์ สินค๎าอุปโภคบริโภค 
สินค๎านาเข๎า อาทิ พลังงานไฟฟูา โคกระบือมีชีวิต ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากสัตว์ ผักและผลไม๎ พืชน๎ามัน และสินค๎า
เกษตร สาหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภาคเหนือ มี ๒ แหํง ได๎แกํ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก และ
อ าเภอแมํสาย เชียงแสน เชียงของ ในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันอยูํระหวําง การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมและ
โครงสร๎างพื้นฐาน 
 ๒) โครงสร๎างการค๎าชายแดนจ าแนกตามประเทศคํูค๎า ในปี ๒๕๖1 มูลคําการค๎าสํวนใหญํยังคงเป็นเมียน
มา ๙4,831.18 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 58.8 รองลงมาเป็น สปป.ลาว ๔6,๔24.1๙ ล๎านบาท ร๎อยละ ๒
8.8 เป็นอันดับสองสูงกวําการค๎าผํานแดนกับจีนตอนใต๎ เป็นผลมาจากการนาเข๎าพลังงานไฟฟูา และการพัฒนา
พ้ืนที่ในแขวงบํอแก๎วและหลวงน๎าทา ทาให๎ความต๎องการสินค๎าอุปโภคบริโภคและ วัสดุอุปกรณ์กํอสร๎างมากขึ้น 
ขณะที่การค๎าผํานแดนกับจีนตอนใต๎ชะลอตัว โดยมีมูลคํา ๑๙,983.43 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ ๑๒.4 สํวน
หนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจประเทศจีนอยูํในภาวะชะลอตัว สาหรับชํองทางการค๎ากับจีนตอนใต๎เปลี่ยนมาผําน
ดํานเชียงของมากขึ้นจากเดิมที่ผํานทางดํานเชียงแสน โดยในปี ๒๕๖1 การค๎ากับจีนผํานดํานเชียงของมีสัดสํวน
ถึงร๎อยละ 82.8 เนื่องจากความสะดวกของการขนสํงตามเส๎นทาง R๓A ผํานสะพานข๎ามแมํน๎าโขงแหํงที่ ๔ 
ประกอบกับการขนสํงทางเรือที่ทําเรือเชียงแสนยังติดปัญหารํองน๎า ผู๎ประกอบการจึงเปลี่ยนมาเป็นการขนสํง
สินค๎าทางถนน R๓A หรือขนสํงทางเรือในแมํน๎าโขงแตํถํายสินค๎าไปยังทําเรือของประเทศลาวเพ่ือหลีกเลี่ยงโขด
หินและเกาะแกํง จากนั้นขนสํงทางบกตามถนน R๓A ผํานทาง ดํานเชียงของ 
 ๓.๒.๔ การทํองเที่ยว 
 ๑) การทํองเที่ยวของภาคเหนือโดดเดํนด๎านวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยมีจุดแข็งอยูํที่สภาพภูมิสังคมซึ่ง
เป็นภูเขาสูง ทัศนียภาพสวยงาม อากาศเย็นสบาย มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่
งดงามเป็นเอกลักษณ์ ผู๎คนมีความเป็นมิตร รวมทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงการทํองเที่ยว สูํประเทศเพ่ือนบ๎าน และ
ยังมีแหลํงมรดกโลกทั้งด๎านประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศน์ จึงดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวหลั่งไหลเข๎ามาอยํางตํอเนื่อง 
และเริ่มขยายตลาดทํองเที่ยวเฉพาะกลุํมมากขึ้น เชํน MICE การทํองเที่ยว เพ่ือสุขภาพ การทํองเที่ยวชุมชน 
กีฬา/การผจญภัย พานักระยะยาว และการทํองเที่ยวในกลุํมประเทศ อนุภูมิภาคลุํมแมํน๎าโขง โดยมีเชียงใหมํ
เป็นเมืองทํองเที่ยวหลักที่มีชื่อเสียงระดับโลก อยํางไรก็ตาม สภาพโดยรวมของทรัพยากรธรรมชาติ และแหลํง
ทํองเที่ยวหลักมีความเสื่อมโทรม การบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยว และระบบขนสํงสาธารณะยั งขาด
ประสิทธิภาพ และปัญหาหมอกควันที่สํงผลกระทบ ตํอการตัดสินใจมาทํองเที่ยว เป็นประเด็นที่ท๎าทายตํอการ
พัฒนาการทํองเที่ยวของภาคเหนือ 
 ๒) รายได๎จากการทํองเที่ยวภาคเหนือขยายตัวตํอเนื่อง ในปี ๒๕๖1 มีนักทํองเที่ยวจานวน ๓5.1๒ ล๎าน
คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๑.6 ของจานวนนักทํองเที่ยวทั้งประเทศ และมีรายได๎จาก การทํองเที่ยว ๑90,557.96 
ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 6.9 ของรายได๎ทํองเที่ยวทั้งประเทศ รองจากกรุงเทพฯ ภาคใต๎ และภาคตะวันออก 
โดยปี ๒๕๕๖-๒๕๖1 รายได๎จากการทํองเที่ยวภาคเหนือขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๑0.8 ตํอปี ต่ ากวํา
ระดับประเทศที่ขยายตัวร๎อยละ ๑๓.2 แตํจานวนนักทํองเที่ยวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ร๎อยละ 7.5 เทียบเทํากับ
ระดับประเทศ นักทํองเที่ยวสํวนใหญํกวําร๎อยละ 85.3 เป็นชาวไทย และยังเป็นการทํองเที่ยวกระแสหลัก สา
หรับนักทํองเที่ยวตํางชาติร๎อยละ 2๑.9 มาจากยุโรปและอเมริกา และร๎อยละ ๒7.5 เป็นนักทํองเที่ยวจากจีน
ซึ่งขยายตัวสูงมาก 
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 ๓) รายได๎จากการทํองเที่ยวยังคงกระจุกตัวในเมืองทํองเที่ยวหลักแตํมีแนวโน๎มกระจายสูํเมืองรองมาก
ขึ้น ในปี ๒๕๖1 จังหวัดที่มีสัดสํวนรายได๎จากการทํองเที่ยวมากที่สุดสํวนใหญํเป็น เมืองทํองเที่ยวหลัก คือ 
เชียงใหมํ ร๎อยละ ๕๖.7 เชียงราย ร๎อยละ ๑5.0 พิษณุโลก ร๎อยละ ๔.4 และเพชรบูรณ์ ร๎อยละ ๔.๐ อยํางไรก็
ตาม พบวํา เมืองทํองเที่ยวรอง เชํน นําน พิจิตร ลาพูน อุทัยธานี อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กาแพงเพชร พะเยา ลา
ปาง มีการขยายตัวของรายได๎การทํองเที่ยวในอัตราที่สูง 
 ๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
 ๓.๓.๑ รายได๎เฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ ากวําระดับประเทศมาก และขยายตัวในอัตรา ที่ชะลอลง 
โดยในปี ๒๕๖0 รายได๎เฉลี่ยครัวเรือนภาคเหนือ ๑๙,๐๔๖ บาทตํอเดือน ต่ ากวําระดับประเทศ ที่ ๒๖,๙๔๖ 
บาทตํอเดือน จังหวัดที่มีรายได๎เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดลาพูน ๒๔,๔๖๘ บาทตํอเดือน ต่ าสุด 
คือ จังหวัดเชียงราย ๑๑,๘๐๙ บาทตํอเดือน และพบวําอัตราการขยายตัวของรายได๎เฉลี่ยครัวเรือนชะลอตัวลง 
เหลือเฉลี่ยร๎อยละ ๑.๗ ตํอปี ในชํวง ๒๕๕๔-๒๕๖๐ 
 ๓.๓.๒ หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ ากวําคําเฉลี่ยของประเทศ แตํมีแนวโน๎มขยายตัว ในปี 
๒๕๖๐ ภาคเหนือมีหนี้สินเฉลี่ยตํอครัวเรือน ๑๖๗,๙๕๒ บาท ต่ ากวําของประเทศ ที่ ๑๗๘,๙๙๔ บาท จังหวัดที่
มีหนี้สินเฉลี่ยตํอครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดพิษณุโลก ๒๗๓,๒๑๒ บาท รองลงมาคือ จังหวัดอุทัยธานี 
๒๖๓,๗๕๕ บาท ตําสุดในภาคคือ จังหวัดเชียงราย ๓๐,๖๐๘ บาท แม๎วําหนี้สินเฉลี่ยตํอครัวเรือนของภาคยัง
คํอนข๎างต่ า แตํมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร๎อยละ ๕.๖ ตํอปีในชํวง ๒๕๕๔-๒๕๖๐ 
 ๔. ประชากรและสังคม 
 ๔.๑ ประชากร 
 ๔.๑.๑ อัตราการเพ่ิมประชากรของภาคต่ ากวําระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐ มีจานวนประชากร ๑๒.๑๐ 
ล๎านคนหรือร๎อยละ ๑๘.๓ ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก ๑๑.๘๐ ล๎านคน ในปี ๒๕๕๕ และมีอัตรา การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในชํวงปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ โดยเฉลี่ยร๎อยละ ๐.๔ ต่ ากวําประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร๎อยละ ๐.๕ 
โดยจังหวัดเชียงใหมํ มีประชากรมากที่สุด ๑.๗๕ ล๎านคน รองลงมา คือ จังหวัดเชียงราย มีประชากร ๑.๒๙ 
ล๎านคน และจังหวัดนครสวรรค์ มีประชากร ๑.๐๗ ล๎านคน คิดเป็นร๎อยละ ๑๔.๔ ๑๐.๖ และ ๘.๘ ของ
ประชากรภาค ตามลาดับ 
 ๔.๑.๒ สัดสํวนประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้น สูงกวําระดับประเทศ โครงสร๎างประชากรมีแนวโน๎ม การ
เปลี่ยนแปลงไปสูํสังคมสูงวัยมากขึ้น เป็นผลจากความสาเร็จของการวางแผนครอบครัวและการพัฒนา ด๎าน
สาธารณสุข โดยในปี ๒๕๕๕ มีสัดสํวนประชากรสูงอายุร๎อยละ ๑๖.๘ เพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ ๑๗.๗ ในปี ๒๕๖๐ 
ซึ่งสูงกวําร๎อยละ ๑๖.๙ ของสัดสํวนผู๎สูงอายุระดับประเทศ จึงทาให๎ประชากรวัยแรงงานต๎องรับภาระในการ
ดูแลผู๎สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน ๓.๘ คน ดูแลผู๎สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็นประชากร วัย
แรงงาน ๒.๘ คน ดูแลผู๎สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕๕๙ 
 ๔.๑.๓ ประชากรเมืองโดยรวมเพ่ิมขึ้น ปี ๒๕๕๕ มีประชากรเมืองจานวน ๓.๑๓ ล๎านคน หรือร๎อยละ 
๒๖.๕ ของประชากรทั้งภาค เพิ่มขึ้นเป็น ๓.๒9 ล๎านคน หรือร๎อยละ ๒๗.2 ของประชากรทั้งภาค ในปี ๒๕60 
โดยจังหวัดตากมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากที่สุด ร๎อยละ 26.2 รองลงมา ได๎แกํ จังหวัดเชียงราย 
และพิษณุโลก มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองร๎อยละ 20.5 และ ๑๔.1 ตามลาดับ ซึ่งสํวนใหญํเป็นเมือง
ศูนย์กลางความเจริญของภาคทั้งด๎านเศรษฐกิจ การศึกษา และเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงทาให๎
ประชากรอพยพเข๎าไปทางานและอยูํอาศัยเป็นจานวนมาก 
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รายการ 

ปี 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

จ านวนประชากร ๑๑.๘๐ ๑๑.๘๓ ๑๑.๘๕ ๑๒.๐๗ ๑๒.๐๘ ๑๒.๐๙ 
โครงสร๎างประชากร (ร๎อยละ) 
กลุํม ๐-๑๔ ปี 
กลุํม ๑๕-๕๙ ปี 
กลุํม ๖๐+ 

 
๑๘.๖ 
๖๔.๖ 
๑๖.๘ 

 
๑๘.๒ 
๖๔.๑ 
๑๗.๗ 

 
๑๗.๘ 
๖๓.๖ 
๑๘.๖ 

 
๑๗.๔ 
๖๓.๑ 
๑๙.๕ 

 
๑๖.๘ 
๖๑.๗ 
๒๑.๕ 

 
๑๖.๗ 
๖๑.๘ 
๒๑.๔0 

จ านวนประชากร เมือง(ล๎านคน) ๓.๑๓ ๓.๑๕ ๓.๑๙ ๓.๒๘ ๓.๒๗ ๓.๒๙ 

 ๔.๒ แรงงาน 
แรงงานสํวนใหญํมีความรู๎ระดับประถมศึกษา มีแนวโน๎มจบการศึกษาระดับสูงมากขึ้น ปี ๒๕๖๐ มีผู๎มี

งานท า ๖.๒๒ ล๎านคน สํวนใหญํอยูํในภาคบริการร๎อยละ ๔๖.๘ ของผู๎มีงานท าของภาคแรงงานที่มีความรู๎
ระดับประถมลดลงจากร๎อยละ ๕๑.๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร๎อยละ ๔๗.๕ ในปี ๒๕๖๐ มีความรู๎ระดับมัธยมต๎น 
ลดลงจากร๎อยละ ๑๔.๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร๎อยละ ๑๔.๑ ในปี ๒๕๖๐ ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากร๎อยละ 
๙.๙ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร๎อยละ ๑๑.๗ ในปี ๒๕๖๐ แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้นจากร๎อยละ ๒.๗ ในปี ๒๕๕๕ 
เป็นร๎อยละ ๒.๙ ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจากร๎อยละ ๘.๗ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร๎อยละ ๑๒.๒ ในปี 
๒๕๖๐ เห็นได๎วําคุณภาพแรงงานดีข้ึน 

๔.๓ การศึกษา 
๔.๓.๑ สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๒๙ แหํง ครอบคลุมเกือบ ทุกจังหวัด แยก

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๔ แหํง เอกชน ๗ แหํง วิทยาลัยเอกชน ๒ แหํง และวิทยาลัยชุมชน ๖ แหํง 
๔.๓.๒ จ๎านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่ ากวําคําเฉลี่ยประเทศ ในปี ๒๕๖๐ ประชากร มีจานวน

ปีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๗ ปี ซึ่งต่ ากวําระดับประเทศท่ีมีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๕ ปี โดยจังหวัดลาปางและจังหวัด
พิษณุโลกมีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด ๙.๕ ปี รองลงมา ได๎แกํ จังหวัดลาพูน และจังหวัดอุตรดิตถ์ ๙.๓ ปี 
ตามลาดับ ขณะที่จังหวัดแมํฮํองสอน มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่ าสุด ๖.๕ ป ี

๔.๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยูํในเกณฑ์ต่ าโดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (๔ วชิาหลัก) ในปี
การศึกษา ๒๕๕๕ มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ ๓๖.๖ และลดลงเป็นร๎อยละ ๓๔.๔ ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งยังต่ ากวําเกณฑ์
คําเฉลี่ยร๎อยละ ๕๐ ในทุกวิชา โดยปี ๒๕๖๐ วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ร๎อยละ ๔๙.๖ รองลงมาได๎แกํ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ ๓๓.๓ และวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่ าสุดร๎อยละ ๒๗.๗ 

๔.๔ สาธารณสุข 
๔.๔.๑ มีสถานบริการสาธารณสุขให๎บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล จาน

วน ๑๙๑ แหํง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๑๖๙ แหํง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๑๖ แหํง โรงพยาบาล
ศูนย์ (รพศ.) ๖ แหํง และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จานวน ๒,๒๓๘ แหํง 

4.๔.๒ บริการสาธารณสุขมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นล๎าดับ โดยสัดสํวนแพทย์ตํอประชากร มีแนวโน๎มดีขึ้น 
จากแพทย์ ๑ คนตํอประชากร ๒,๙๖๘ คน ในปี ๒๕๕๕  เป็น ๒,๐๗๔ คน ในปี ๒๕๖๐ อยํางไรก็ตาม บุคลากร
ทางการแพทย์ยังกระจุกตัวอยูํในจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางและเมืองหลักของภาค ได๎แกํ จังหวัดพิษณุโลก
และเชียงใหมํ โดยจังหวัดพิษณุโลกมีสัดสํวนแพทย์ตํอประชากร ๑,๑๒๘ คน และจังหวัดเชียงใหมํ มีสัดสํวน
แพทย์ ตํอประชากร ๑,๒๕๒ คน 

๔.๔.๓ อัตราการฆําตัวตายมีแนวโน๎มลดลง แตํยังคงมีสัดสํวนสูงที่สุดของประเทศ อัตราการฆําตัวตาย
ตํอประชากรแสนคนของภาคลดลง จาก ๑๐.๘ ตํอประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๘.๗ ตํอประชากรแสน
คน ในปี ๒๕๖๐ โดยจังหวัดแมํฮํองสอนเป็นจังหวัดที่มีอัตราการฆําตัวตายสูงสุดของภาคเหนือและประเทศ 
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เทํากับ ๑๔.๑ ตํอประชากรแสนคน รองลงมา ได๎แกํ จังหวัดล าปาง และจังหวัดนําน มีอัตราการฆําตัวตาย 
๑๑.๓ และ ๑๐.๙ ตํอประชากรแสนคนตามลาดับ ขณะที่จังหวัดพิจิตรมีอัตราการ ฆําตัวตายต่ าสุด ๔.๖ ตํอ
ประชากรแสนคน 

๔.๕ สัดสํวนคนจน 
 สัดสํวนจนลดลงมาก แตํยังคงสูงกวําระดับประเทศ การกระจายรายได๎มีแนวโน๎มดีขึ้น สัดสํวนคนจนของ
ภาคลดลงจากร๎อยละ ๑๗.๔ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร๎อยละ ๙.๘ ในปี ๒๕๖๐ สูงกวําสัดสํวนคนจนของประเทศที่มี
อัตราร๎อยละ ๘.๙ โดยจังหวัดแมํฮํองสอนมีสัดสํวนคนจนสูงสุด ร๎อยละ ๓๓.๓ รองลงมา ได๎แกํ จังหวัดตาก ร๎อย
ละ ๒๗.๒ และจังหวัดนําน ร๎อยละ ๑๗.๙ สํวนการกระจายรายได๎ของภาคมีแนวโน๎มดีขึ้น โดยสัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได๎ปรับจาก ๐.๔๔ ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๐.๔๑ ในปี ๒๕๖๐ 
 

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
5.1.1 พ้ืนที่ปุาไม๎ภาคเหนือมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น ปี ๒๕๖๐ ภาคเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม๎ จานวน ๕๖.๓๘ ล๎าน

ไรํ คิดเป็นร๎อยละ ๕๒.๕ ของพ้ืนที่ภาค หรือร๎อยละ ๕๕.๒ ของพ้ืนที่ปุาไม๎ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๕๖.๒๘ 
ล๎านไรํ ในปี ๒๕๕๖ เป็นผลจากการรณรงค์ของภาครัฐ การบังคับใช๎กฎหมาย และการทา CSR ภาคเอกชน 

5.1.2 มีปัญหาหมอกควันและฝุุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ
ชํวงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาปุา การเผาในที่โลํง และการเผาวัสดุเหลือใช๎
ทางการเกษตร สํงผลกระทบโดยตรงตํอสุขภาพอนามัยของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิ จการทํองเที่ยว 
ปี ๒๕๖๐ (เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม) ภาคเหนือมีปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงเกินมาตรฐาน
สูงสุดที่ต าบลบ๎านดง อ าเภอแมํเมาะ จังหวัดลาปาง เทํากับ ๒๓๗ ไมโครกรัมตํอลูกบาศก์เมตร (คําฝุุนละออง
ขนาดเล็กไมํควรเกินมาตรฐานที่ ๑๒๐ ไมโครกรัมตํอลูกบาศก์เมตร) และมีจานวนวันที่มีคําฝุุนละอองขนาดเล็ก 
(PM๑๐) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงเกินมาตรฐาน ๒๕ วัน ลดลงจาก ๔๙ วัน ในปี ๒๕๕๕ 

5.1.3 ปริมาณการกักเก็บน้ าในเขื่อนขนาดใหญํของภาคเหนือลดลง ปี ๒๕๖๑ (ข๎อมูล ณ วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๖๑) ภาคเหนือมีปริมาณน้ ากักเก็บในอํางเก็บน๎าขนาดใหญํ ๘ แหํง ๒๐,๐๙๕ ล๎าน ลบ.ม. หรือ
ร๎อยละ ๘๑ ของความจุอํางเก็บน๎าทั้งหมด ลดลงจากปี ๒๕๕๕ (ข๎อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕) ซึ่งมี
ปริมาณน๎ากักเก็บ ๒๓,๐๒๐ ล๎าน ลบ.ม. หรือร๎อยละ ๙๓ ของความจุอํางเก็บน๎าทั้งหมด 

5.1.4 คุณภาพแหลํงน้ าผิวดินภาคเหนือมีแนวโน๎มดีขึ้น คุณภาพแหลํงน๎าหลักในภาคเหนือรวม ๑๑ 
แหํง ได๎แกํ แมํน๎าสายหลัก ๙ สาย (แมํน้ าปิง วัง ยม นําน กก แมํจาง ลี้ อิง กวง) และแหลํงน๎านิ่ง ๒ แหํง 
(กว๏านพะเยา และบึงบอระเพ็ด) ปี ๒๕๖1 มีคุณภาพแหลํงน๎าเฉลี่ยดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๕ โดยแมํ
น๎ากก และแมํน๎าลี้ มีคุณภาพน๎าดีขึ้นอยูํในเกณฑ์ระดับดี ซึ่งจากเดิมปี 2555 มีคุณภาพน๎าอยูํในเกณฑ์ระดับ
พอใช๎ รวมถึงแหลํงน๎านิ่งบึงบอระเพ็ด มีคุณภาพน๎าดีขึ้นอยูํในเกณฑ์ระดับดี ซึ่งจากเดิมปี 2555 มีคุณภาพน๎า
อยูํในเกณฑ์ระดับเสื่อมโทรม ในภาพรวมคุณภาพแหลํงน๎าผิวดินของภาคเหนือปี 2561 สํวนใหญํคุณภาพน๎า
อยูํในเกณฑ์ระดับดี (6 แหํง) และระดับพอใช๎ (4 แหํง) มีเพียงแมํน้ ากวงที่มีคุณภาพน๎าอยูํในเกณฑ์ระดับเสื่อม
โทรม ซึ่งสาเหตุหลักมาจากน๎าเสียของชุมชนเมือง โรงงานอุตสาหกรรม การทํองเที่ยว (รีสอร์ท/โรงแรม/
ร๎านอาหาร) และการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช๎ในพ้ืนที่เกษตรกรรม 5.1.5 ปัญหาขยะภาคเหนือมีแนวโน๎ม
ลดลง ในปี ๒๕๖๐ ภาคเหนือมีปริมาณขยะทั้งสิ้น ๔.๐๐ ล๎านตัน ลดลงจาก ๔.๓๓ ล๎านตัน ในปี ๒๕๕๖ หรือ
ลดลงร๎อยละ ๗.๖ โดยพบวําภาคเหนือมีปริมาณขยะที่ถูกกาจัดอยํางถูกต๎องมากขึ้นจาก ๐.๘๗ ล๎านตัน ในปี 
๒๕๕๖ เป็น ๑.๕๔ ล๎านตัน ในปี ๒๕๖๐ เนื่องจากมี อปท. ให๎บริการเก็บรวบรวมและกาจัดขยะมากขึ้น จังหวัด
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ที่มีปริมาณขยะมากที่สุด ได๎แกํ จังหวัดเชียงใหมํ มีปริมาณขยะ ๖๐๙,๑๑๙.๓๐ ตัน รองลงมา ได๎แกํ จังหวัด
เชียงราย มีปริมาณขยะ ๓๙๙,๙๓๔.๑๕ ตัน 

๕.๒ สถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติ 5.2.1 พ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น ในปี ๒๕๖๐ มี
จานวนหมูํบ๎าน ที่ประสบปัญหาอุทกภัย จานวน ๑๔,๑๑๒ หมูํบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ ๒๘.๙ ของหมูํบ๎านที่ประสบ
อุทกภัย ทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีหมูํบ๎านประสบปัญหาอุทกภัยเพียง ๓,๔๒๕ หมูํบ๎าน คิดเป็น
ร๎อยละ ๔๕.๐ ของหมูํบ๎านที่ประสบอุทกภัยทั้งประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงรายมีหมูํบ๎านที่ประสบ
อุทกภัยมากที่สุด จานวน ๑,๖๘๐ หมูํบ๎าน รองลงมา ได๎แกํ จังหวัดสุโขทัย ๑,๖๐๒ หมูํบ๎าน และพิษณุโลก 
๑,๔๗๘ หมูํบ๎าน 5.2.2 พ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล๎งมีแนวโน๎มลดลง ในปี ๒๕๕๙ มีจานวนหมูํบ๎านที่ประสบ ภัย
แล๎ง จานวน ๓,๕๐๗ หมูํบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ ๒๙.๖ ของหมูํบ๎านที่ประสบภัยแล๎งทั้งประเทศ ลดลงจาก ปี 
๒๕๕๕ ซึ่งมีหมูํบ๎านประสบปัญหาภัยแล๎ง จานวน ๑๒,๐๑๘ หมูํบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ ๒๙.๕ ของหมูํบ๎านที่
ประสบภัยแล๎งทั้งประเทศ โดยในปี ๒๕๕๙ จังหวัดเชียงใหมํมีหมูํบ๎านที่ประสบภัยแล๎งมากที่สุด จานวน ๖๖๖ 
หมูํบ๎าน รองลงมาได๎แกํ จังหวัดกาแพงเพชร ๔๖๒ หมูํบ๎าน และอุตรดิตถ์ ๔๑๙ หมูํบ๎าน 

5.2.3 การเกิดไฟไหม๎ปุามีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน ในชํวงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มีอัตราการเกิดไฟปุาเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ร๎อยละ ๑.๓๓ โดยปี ๒๕๕๖ เกิดไฟปุา ๓,๒๗๔ ครั้ง มีพ้ืนที่ปุาถูกไฟไหม๎ ๓๑,๖๔๑ ไรํ และใน ปี ๒๕๖๐ เกิด
ไฟปุาเพ่ิมข้ึนเป็น ๓,๔๙๒ ครั้ง พื้นท่ีปุาถูกไฟไหม๎เพ่ิมเป็น ๖๐,๗๗๔ ไรํ สาเหตุสํวนใหญํ เกิดจากการหาของปุา 
เผาไรํ ลําสัตว์ และเลี้ยงสัตว์ 

5.2.4 พ้ืนที่มีความเสี่ยงตํอการเกิดแผํนดินไหว เนื่องจากอยูํบริเวณพ้ืนที่รอยเลื่ อนสาคัญ ๑๑ รอย
เลื่อน ตั้งแตํปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ มีการเกิดแผํนดินไหวที่สามารถรับรู๎ได๎ ในพ้ืนที่จังหวัดแมํฮํองสอน ล าปาง 
เชียงใหมํ แมํฮํองสอน เชียงราย พะเยา แพรํ และนําน เกิดแผํนดินไหว จานวน ๒๑ ครั้ง ขนาดความรุนแรง
ตั้งแตํ ๒.๒- ๖.๓ แมกนิจูด (Magnitude) และมีแผํนดินไหวรุนแรงเพียงครั้งเดียว ในปี ๒๕๕๗ ขนาดความ
รุนแรง ๖.๓ แมกนิจูด (Magnitude) มีจุดศูนย์กลางอยูํที่ อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งถือวําเป็น
เหตุการณ์แผํนดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางในประเทศไทยขนาดรุนแรงที่สุด 

 ตารางที่ ๓ ปัญหาภัยพิบัติของภาคเหนือ 

รายการ ปี 

ผู๎ได๎รับผลกระทบจากอุทกภัย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

จ านวนหมูํบ๎าน ๓,๔๒๕ ๗,๓๖๓ ๔,๕๔๙ ๑,๗๓๔ ๘,๔๑๓ ๑๔,๑๑๒ 

จ านวนครัวเรือน(ล๎านครัวเรือน) 0.2 ๐.๓๕ ๐.๑๓ ๐.๑๑ ๐.๑๑ ๐.๒๕ 

ผู๎ได๎รับผลกระทบจากภัยแล๎ง       

จ านวนหมูํบ๎าน ๑๒,๐๑๘ ๙,๔๒๗ ๘,๕๒๒ ๘,๖๕๖ ๓,๕๐๗ - 

จ านวนครัวเรือน(ล๎านครัวเรือน) ๑.๑๑ ๐.๗๖ ๐.๔๘ ๐.๗๖ ๐.๒๙ - 
 
๖. สภาวะแวดล๎อม 

6.1 จุดแข็ง 
๖.๑.๑ ภาคเหนือมีความพร๎อมตํอการพัฒนาเชื่อมโยงด๎านการค๎าและบริการกับนานาชาติ และกลุํม

ประเทศในอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง โดยมีโครงขํายคมนาคมเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคกลาง ของประเทศและ
เส๎นทางตามแนว North-South Economic Corridor (จีนตอนใต๎ เมียนมําร์ ลาว ไทย) และEast-West 
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Economic Corridor (เวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย เมียนมําร์) และมีเมืองส าคัญที่เป็น ฐานการพัฒนาที่
เชื่อมโยงกับนานาชาติ อาทิ เชียงใหมํ เชียงราย และตาก 

๖.๑.๒ สินค๎าเกษตรและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือมีความหลากหลาย โดยในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนลํางมีศักยภาพในด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะข๎าวและผลิตภัณฑ์จากข๎าว บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ 
ตลอดจนอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เชํน เอทานอลจากกากน๎าตาล พลังงานไฟฟูาจากแกลบ อุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ เนื่องจากเป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรที่ส าคัญของประเทศ และสามารถนาเข๎าวัตถุดิบเกษตรจาก
ประเทศเพ่ือนบ๎าน สํวนภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพในการพัฒนาด๎านเกษตรประณีต เกษตรอินทรีย์
โดยเฉพาะพืชผักและดอกไม๎เมืองหนาวสาหรับตลาดเฉพาะที่มีกาลังซื้อสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
มูลคําเพ่ิมสูง อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ Functional Food และผลิตภัณฑ์เวชส าอางตํางๆ เป็นต๎น 

๖.๑.๓ ภาคเหนือเป็นฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค์โดยใช๎ฐานความรู๎ ด๎านเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบรํวมสมัย เพ่ือตอบสนองตํอกระแสความต๎องการของตลาด อาทิ ของตกแตํง
บ๎าน ของที่ระลึก และสินค๎าหัตถกรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสร๎างมูลคําเพ่ิมสูํ งานหัตถศิลป์ โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

๖.๑.๔ เป็นฐานทรัพยากรด๎านการทํองเที่ยวที่หลากหลาย รายได๎จากการทํองเที่ยวเป็นรายได๎ส าคัญ
ของภาค ภาคเหนือมีแหลํงทํองเที่ยวหลากหลายที่สามารถพัฒนาเชื่อมโยงการทํองเที่ยวภายในภาค และ
เชื่อมโยงกับกลุํมประเทศลุํมน๎าโขง โดยเฉพาะการจัดกลุํมการทํองเที่ยว (Cluster) อาทิ ทํองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เชิงนิเวศน์ และเชิงสุขภาพ 

๖.๑.๕ สภาพภูมิเศรษฐกิจ-สังคมเอ้ือตํอการพัฒนาภาคธุรกิจบริการ จากความพร๎อม ด๎านบริการ
พ้ืนฐานของเมือง โครงสร๎างพ้ืนฐานของธุรกิจบริการ สภาพแวดล๎อมทางสังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะลักษณะ
ของคนท๎องถิ่นภาคเหนือที่เอ้ือตํองานบริการ ทาให๎ภาคเหนือมีศักยภาพสาหรับภาคธุรกิจบริการ อาทิ ศูนย์การ
ประชุมนานาชาติ สานักงานตัวแทนในภูมิภาค งานแสดงสินค๎า บริการทางการศึกษา ธุรกิจบริการสุขภาพและ
ทางการแพทย์ และธุรกิจด๎านบริการโลจิสติกส์ เป็นต๎น 
6.2 จุดอํอน 

6.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง และประสบปัญหาหมอกควัน มีการบุกรุกและ ตัดไม๎ทาลาย
ปุาเพ่ือขยายพื้นที่เพาะปลูกอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะสํงผลกระทบกับพื้นท่ีปุาต๎นน๎า ความสมดุลของระบบนิเวศ การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ กํอให๎เกิดปัญหาการชะล๎างหน๎าดินในพ้ืนที่ลาดชัน อุทกภัย ภัยแล๎ง 
นอกจากนั้น ยังมีปัญหาหมอกควันและฝุุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาปุา การเผา
ในที่โลํง และการเผาวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตร สํงผลกระทบโดยตรงตํอการดารงชีวิต ของประชาชน ภาวะ
เศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 

6.2.2 การขยายตัวของพ้ืนที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 
สํงผลกระทบโดยตรงตํอการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมือง โดยเฉพาะการกาจัดขยะมูลฝอยและ น๎าเสียจากชุมชน
และอุตสาหกรรม การให๎บริการขนสํงมวลชนสาธารณะที่ไมํสามารถให๎บริการได๎อยํางทั่วถึง กา รบดบัง
ทัศนียภาพหรือรุกล๎าโบราณสถานที่ควรคําแกํการอนุรักษ์ ทาให๎เกิดมลภาวะตํางๆ การสิ้นเปลืองพลังงาน 
ปัญหาความปลอดภัย รวมถึงการเติบโตของชุมชนที่รุกล๎าพื้นท่ีเกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์ และ ตัดทอนระบบ
โครงขํายชลประทานเพ่ือการเกษตร นาไปสูํการสูญเสียพ้ืนที่เกษตรกรรมของภาคและ สร๎างมลภาวะตํอปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร 

6.2.3 ภาคเหนือมีข๎อจ๎ากัดด๎านแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎าง
ประชากรเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ สํงผลให๎สัดสํวนประชากรวัยแรงงานลดลง แรงงานสํวนใหญํมีความรู๎ระดับ
ประถมศึกษา ขาดความรู๎และทักษะที่สนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพและโอกาสของภาค ที่ส าคัญคือ ความรู๎
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และทักษะในด๎านภาษาเพ่ือการทํองเที่ยวและธุรกิจบริการตํางๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีดิจิตอล 
เครื่องทุํนแรงท่ีใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามภูมิสังคม 

6.2.4 การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ ประชากรผู๎สูงอายุภาคเหนือมีสัดสํวนสูงขึ้น เป็นผลให๎ภาระพ่ึงพิงสูงขึ้น 
การเตรียมความพร๎อมของรัฐเพ่ือรองรับสังคมผู๎สูงอายุยังมีน๎อย แม๎วําในระดับชุมชน ปัจจุบันจะมีความตื่นตัว
และเข๎ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการและการดูแลผู๎สูงอายุเพิ่มมากข้ึนในรูปของชมรมผู๎สูงอายุ แตํโดยทั่วไป
แล๎วยังมีจุดอํอนด๎านความตระหนักถึงปัญหาและการเตรียมตัวในระยะยาว 

6.3 โอกาส 
6.3.1 การเชื่อมโยงโครงขํายเส๎นทางคมนาคม สํงผลให๎เกิดโอกาสในการขยายตลาดการค๎า การ

ทํองเที่ยว และบริการการศึกษานานาชาติ ธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์ จากการเชื่อมโยงโครงขํายการ
คมนาคมตามเส๎นทาง R๓A ผําน สปป.ลาว สูํจีนตอนใต๎ ท าให๎ภาคเหนือเป็นประตูเชื่อมโยง การขนสํงสินค๎า
และนักทํองเที่ยวที่คาดวําจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน และมีโอกาสในการขยายธุรกิจบริการด๎านตํางๆ อาทิ การบริการ
ทางการแพทย์ การศึกษา การประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติ และการจัดตั้งสานักงานตัวแทนในภูมิภาค โดย
เฉพาะที่จังหวัดเชียงใหมํ 

6.3.2 นโยบายภาครัฐในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ๒ แหํง คือจังหวัด
ตาก และจังหวัดเชียงราย การดาเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกลํา ว ชํวยสํงเสริมและอานวย
ความสะดวกด๎านการค๎าการลงทุน สนับสนุนการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน เชื่อมโยงกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ
ภาคเหนือกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 

6.3.3 ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาด๎าน Digital Contents 
และก าหนดให๎จังหวัดเชียงใหมํเป็นพ้ืนที่นารํองในแผนปฏิบัติการวาระแหํงชาติ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
(Smart city) ซึ่งจะสํงผลให๎ภาคเหนือเป็นฐานการพัฒนาในด๎านเทคโนโลยีดิจิตอล อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
และเป็นแหลํงสร๎างสรรค์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ใช๎ เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นองค์ประกอบส าคัญ เชํน การ์ตูน/
ภาพยนตร์ Animation การตัดตํอภาพยนตร์ เกมส์คอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนรู๎ตํางๆ 

6.3.4 ภาคเหนือได๎ประโยชน์จากการใช๎ข๎อตกลงการผลิตสินค๎าเกษตร (Contract Farming) กับ
ประเทศเพ่ือนบ๎าน ในการผลิตวัตถุดิบการเกษตรบริเวณชายแดนและนาเข๎ามาแปรรูป ในประเทศ เพ่ือสร๎าง
มูลคาํเพ่ิมและลดการใช๎ฐานทรัพยากรของภาค 

6.3.5 ตลาดการทํองเที่ยวขยายตัว จากการเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวภายในกลุํมประเทศ GMS ซึ่งมี
ความโดดเดํนด๎านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติที่คล๎ายคลึงกัน สามารถพัฒนาเป็นเส๎นทาง
การทํองเที่ยวที่หลากหลายรํวมกันและดึงดูดนักทํองเที่ยวจากประเทศจีนและนานาชาติ นอกจากนั้น แหลํง
ทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติของภาคที่มีเป็นจานวนมากยังสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ทํองเที่ยวและการพักผํอนระยะ
ยาวสาหรับผู๎สูงอายุ 

6.4 ภัยคุกคาม 
6.4.1 การเปิดเสรีทางการค๎าและการรวมกลุํมทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคตํางๆ โดยเฉพาะ GMS และ

ประชาคมอาเซียน (AEC) สํงผลตํอโอกาสการขยายการค๎าการลงทุนของภาค ขณะเดียวกัน กํอให๎เกิดความ
เสี่ยงหลายด๎านเนื่องจากจะมีการเคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ และบุคคลระหวํางประเทศสมาชิก ที่สะดวกขึ้น 
ดังนั้น หากไมํมีการพัฒนาบุคลากรในภาคให๎เกิดการตื่นตัว สามารถแขํงขันได๎ในตลาดสากลและการปูองกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นยํอมสํงผลกระทบทางลบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

6.4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสํงผลตํอการผลิตภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกํอให๎เกิดปัญหาตํอการเกษตร โดยทาให๎ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง สํงผลให๎เกิดความไมํ
มั่นคงด๎านอาหาร และรายได๎ของเกษตรกร 
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6.4.3 ภัยธรรมชาติมีแนวโน๎มรุนแรงขึ้น ภาคเหนือประสบปัญหาอุทกภัย ภัยแล๎ง การพังทลายของดิน 
หมอกควันและฝุุนละอองขนาดเล็ก และแผํนดินไหวเป็นประจา และมีแนวโน๎มรุนแรงขึ้น สาเหตุมาจากปัจจัย
ภายในที่มีการรุกพ้ืนที่ปุาซึ่งเป็นพ้ืนที่ลาดชันเพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกและการเผาปุา รวมถึงสภาพอากาศที่มี
ความแปรปรวน สํงผลกระทบตํอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๗. ปัญหาและประเด็นท๎าทาย 
7.1 เป็นแหลํงทํองเที่ยวเปูาหมายระดับสากล มีทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดดเดํน แตํ

พ้ืนที่ทํองเที่ยวคํอนข๎างกระจุกตัว 
7.2 มีฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มี อัตตลักษณ์ และมีองค์ความรู๎ / เ ทคโนโลยี/นวัตกรรม ของ

สถาบันการศึกษาจานวนมาก แตํยังไมํสามารถนามาใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได๎อยํางคุ๎มคํา 
7.3 ยังไมํสามารถใช๎ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคตํางๆ ได๎อยํางเต็มที่ 

ผู๎ประกอบการในพ้ืนที่สํวนใหญํยังไมํมีสํวนรํวมในหํวงโซํการผลิต การค๎าในอนุภูมิภาค และสินค๎าสํงออก
ชายแดนสํวนใหญํมาจากนอกภาค จึงไมํสร๎างมูลคําเพ่ิมและรายได๎ให๎กับภาค 

7.4 โครงสร๎างพื้นฐานของเมืองศูนย์กลางยังไมํสมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบขนสํงสาธารณะและสนามบิน 
7.5 พ้ืนที่เกษตรสํวนใหญํอยูํนอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการน๎าในพ้ืนที่เกษตรยังไมํทั่วถึง การ

ทาการเกษตรสํวนใหญํยังเป็นเกษตรเคมี สินค๎าเกษตรยังเป็นขั้นปฐมภูมิและแปรรูปขั้นต๎น 
7.6 ประชาชนสํวนใหญํยังยากจน สัดสํวนคนจนของภาคสูงกวําระดับประเทศ และด๎อยโอกาสในการ

เข๎าถึงบริการภาครัฐ 
7.7 ประชากรสูงอายุมีสัดสํวนสูงที่สุดในประเทศ ขณะที่ขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7.8 พ้ืนที่ปุาต๎นน๎าบางสํวนมีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาบุกรุกและใช๎ประโยชน์พ้ืนที่ปุาผิดประเภท 

และยังคงเผชิญปัญหามลพิษหมอกควันรุนแรง 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเดํน ที่มีการฟ้ืนฟู สืบสานและ

สร๎างสรรค์พัฒนาสูํการผลิตสินค๎าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมตํอการปรับระบบการผลิต
เพ่ือสร๎างคุณคําตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ท าเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค๎า
การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎านในกลุํมอนุภูมิภาคลุํมแมํน๎าโขง และสามารถ
ขยายไปสูํจีนตอนใต๎และกลุํมประเทศเอเชียใต๎ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต๎ และ ตะวันออก-ตะวันตก 
รวมถึงเป็นพ้ืนที่ปุาต๎นน๎าที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสูํความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จา
เป็นจะต๎องนาศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน และองค์ความรู๎ของ
สถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่ มาใช๎ในการตํอยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร๎าง
มูลคําสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ รวมทั้งการใช๎ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎าน ใน
การเสริมสร๎างขีดความสามารถของธุรกิจท๎องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

8.1 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร๎างสรรค์มูลคําสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ กับ
ประเทศในกลุํมอนุภูมิภาคลุํมแมํน๎าโขง 

8.2 วัตถุประสงค์ 
8.2.1 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร๎างมูลคําเพ่ิมแกํสินค๎าและบริการ โดยใช๎ความรู๎ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีมีอัตตลักษณ์ 
8.2.2 เพ่ือเชื่อมโยงหํวงโซํคุณคําของระบบเศรษฐกิจภาคเข๎ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
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8.2.3 เพ่ือดูแลชํวยเหลือคนจน และผู๎สูงอายุ ให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และ
พ่ึงพากันในชุมชนได๎ 

8.2.4 เพ่ือแก๎ไขปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ การบริหารจัดการน๎า ปุาต๎นน๎า 
และปัญหาหมอกควัน 

8.3 เปูาหมาย 
8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน 
8.3.2 สัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได๎ภาคเหนือลดลง 

 8.4 ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย
 
 
 

ตัวชี้วัด 

 

คําฐาน 

คําเปูาหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญ 
เติบโตทาง
เศรษฐ กิจของ
ภาคเหนือ 

639 ,691 
ล๎านบาท 
(มูลคํา CVM 
ปี 2559) 

เพ่ิมข้ึนไมํต่ า
กวํา ร๎อยละ 
3.0 

เพ่ิมข้ึน ไมํต่ า
กวําร๎อยละ 
3.o 

เพ่ิมขึ้นไมํต่ า
กวํา ร๎อยละ 
3.0 

เพ่ิมขึ้นไมํต่ า
กวํา ร๎อยละ 
3.0 

เพ่ิมข้ึนไมํต่ า
กวําร๎อยละ 
3.0 

สัมประสิทธิ์
ความไมํเสมอ
ภาค  

0.417 
(ปี ๒๕๖๐) 
  

ลดลงต่ ากวํา 
0.417 

ลดลงต่ ากวํา 
0.417 

ลดลงต่ ากวํา 
0.417 

ลดลงต่ ากวํา 
0.417 

ลดลงต่ ากวํ า 
0.417 

8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๘.๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการทํองเที่ยวและธุรกิจบริการตํอเนื่องให๎มีคุณภาพ สามารถสร๎าง

มูลคําเพ่ิมอยํางยั่งยืน และกระจายประโยชน์อยํางทั่วถึง รวมทั้งตํอยอดการผลิตสินค๎าและบริการ ที่มีศักยภาพ
สูงด๎วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
คําฐาน 

คําเปูาหมาย 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
2562-2565 

รายได๎จากการ
ทํองเที่ยว
ภาคเหนือ 

๑๕๘,๗๗๑ 
ล๎านบาท 

เพ่ิมข้ึนไมํต่ า 
กวําร๎อยละ 
๑๒.๐ 

เพ่ิมข้ึนไมํต่ า 
กวําร๎อยละ 
๑๒.๐ 

เพ่ิมข้ึนไมํต่ า 
กวําร๎อยละ 
๑๒.๐ 

เพ่ิมข้ึนไมํต่ า 
กวําร๎อยละ 
๑๒.๐ 

เพ่ิมข้ึนไมํต่ า 
กวําร๎อยละ 
๑๒.๐ 

 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนากลุํมทํองเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรม ได๎แกํ  

(๑) กลุํมทํองเที่ยวอารยธรรมล๎านนาและกลุํมชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ ลาพูน ล าปาง 
แมํฮํองสอน เชียงราย พะเยา แพรํ นําน  

(๒) กลุํมทํองเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย และก าแพงเพชร  
(๓) กลุํมทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ เชียงราย แมํฮํองสอน นําน เพชรบูรณ์ 

อุทัยธานี  



53 

 

(๔) กลุํมทํองเที่ยวที่มีเปูาหมายเฉพาะ ได๎แกํ MICE ในจังหวัดเชียงใหมํ ทํองเที่ยวเชิงผจญภัย/กีฬาเพ่ือ
การพักผํอน/เชิงสุขภาพ และการพ านักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหมํ แมํฮํองสอน นําน โดยมีแนวทาง
ด าเนินการดังนี้ 

(1) พัฒนาคุณภาพแหลํงทํองเที่ยว ปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอานวย ความสะดวกที่มี
มาตรฐานและสอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย 

(2) พัฒนาปัจจัยแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์เพ่ือน ามาพัฒนาตํอยอดสินค๎าและ
บริการด๎านการทํองเที่ยว อาทิ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การออกแบบ การสื่อสาร ตลอดจนสํงเสริมการ
จดทะเบียน การคุ๎มครอง การใช๎ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสนับสนุน การพัฒนาตํอยอดไปสูํ การทํองเที่ยวเชิง
สร๎างสรรค ์

(3) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพ่ือกระจายประโยชน์ จากการ
ทํองเที่ยวสูํชุมชน รวมทั้งให๎ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ นามา
ประยุกต์สร๎างสรรค์สินค๎าและบริการทํองเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม 

(4) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส๎นทางทํองเที่ยวทั้งระหวํางแหลํงทํองเที่ยวในภาค เชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ๎าน อาทิ เส๎นทางสายธรรมชาติ เส๎นทางสายวัฒนธรรม เส๎นทางทํองเที่ยวแหลํงมรดกโลก และสํงเสริม
กิจกรรมทํองเที่ยวและบริการรูปแบบใหมํๆ เพ่ือสร๎างรายได๎ตลอดป ี

(5) เสริมสร๎างศักยภาพผู๎ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว เพ่ือให๎มีทักษะและ
องค์ความรู๎ในธุรกิจตลอดหํวงโซํการผลิต การทํองเที่ยว ทั้งด๎านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การสร๎าง
นวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือสร๎างความแตกตํางและความโดดเดํนของสินค๎าและบริการ ให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของตลาดทํองเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ทั้งการรักษาฐานเดิมและ
ขยายไปสูํตลาดกลุํมใหมํที่มีศักยภาพและการสร๎างตลาดในรูปแบบ e-tourism 

 (6) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให๎ความส าคัญตํอการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมพ้ืนบ๎าน และเมืองเกํา โดยเฉพาะเมืองเกําเชียงใหมํ เชียงราย แพรํ ตาก พะเยา นําน 
ก าแพงเพชร ลําปาง ลําพูน และแมํฮํองสอน การสํงเสริมการเรียนรู๎ของชุมชน และการสร๎าง“แบรนด์” หรือ
เอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล๎อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองทํองเที่ยวให๎เป็นเมืองนํา
อยูํเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให๎มีคุณคําเอ้ือตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางมีสมดุล 
2) พัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมายที่มีศักยภาพสูง  

ได๎แกํ กลุํมอาหารและสินค๎าเพ่ือสุขภาพ กลุํมบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุํมผลิตภัณฑ์เชิง
สร๎างสรรค์ โดยให๎จังหวัดเชียงใหมํเป็นศูนย์กลางและขยายสูํพ้ืนที่เครือขํายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางดาเนิน
การดังนี ้

(1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสํงเสริมการนามาใช๎เชิง
พาณิชย์ ตามแนวคิดการสร๎าง Food Valley เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมสินค๎าและบริการ ให๎ตอบสนองตํอตลาด
เปูาหมายเฉพาะ อาทิ กลุํมสินค๎าเพ่ือสุขภาพผู๎สูงอายุ กลุํมอาหารเสริมสุขภาพและความงาม 

(2) ขยายเครือขํายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให๎มี ความหลากหลายสอดคล๎อง
กับตลาดเปูาหมาย โดยเฉพาะกลุํมผู๎สู งอายุ และกลุํมทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ มุํงสูํ การเป็น Medical & 
Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค 

(3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหมํเป็น Creative City พร๎อมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎าง
นวัตกรรมผนวกกับความโดดเดํนของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎สินค๎ามีความ
แตกตํางโดดเดํนสามารถตอบสนองตํอตลาดเปูาหมายเฉพาะ อาทิ สินค๎า Life Style สินค๎าหัตถกรรม และของ
ที่ระลึกตํางๆ ที่เน๎นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช๎งาน 
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(4) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของกลุํมธุรกิจ ขยายเครือขํายเพ่ือให๎เกิดพลัง ในการขับเคลื่อน และ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจตลอด Value Chain 

(5) เพ่ิมศักยภาพผู๎ประกอบการกลุํมอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมาย กลุํมเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ กลุํม
วิสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอม และวิสาหกิจชุมชน ในการดาเนินธุรกิจด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

๘.๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช๎โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

 
 

ตัวชี้วัด 
 

คําฐาน 
คําเปูาหมาย 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

๒๕๖๕ 
 

2562-2565 

มูลคําการค๎า
ชายแดน 
ภาคเหนือ 
 

๑๕๒,๐๔๘ 
ล๎านบาท 

ขยายตัวไมํ
ต่ ากวําร๎อย 
ละ 15 
  

ขยายตัวไมํ
ต่ ากวําร๎อย 
ละ 15 
 

ขยายตัวไมํ
ต่ ากวําร๎อย 
ละ 15 
 

ขยายตัวไมํ
ต่ ากวําร๎อย 
ละ 15 
 

ขยายตัวไมํต่ า
กวําร๎อย 
ละ 15 
 

อัตราการ
ขยายตัวของ
การผลิตสาขา
อุตสาหกรรม 
ภาคเหนือ 

๑๑๖,๓๗๓ 
ล๎านบาท
(มูลคํา CVM 
ปี ๒๕๕๙) 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ ๔.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ ๔.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ ๔.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ ๔.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ ๔.๐ 

แนวทางการพัฒนา 
1) เสริมศักยภาพของโครงสร๎างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน ให๎สอดคล๎อง

และสมดุลระหวํางการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงขํายเส๎นทางและระบบขนสํงยํอยที่
เชื่อมตํอกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต๎ และ แนวตะวันออก-
ตะวันตก โดยครอบคลุมพ้ืนที่ตามแนวเส๎นทางทางหลวงหมายเลข 12 พัฒนาเป็นเส๎นทางการทํองเที่ยว 
(Tourism Corridor) และเส๎นทางทางหลวงหมายเลข 225 พัฒนาเป็นเส๎นทางการขนสํง (Logistic Corridor) 
รวมทั้งพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านขนสํงและสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งจะรองรับ การเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ส าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 

2) พัฒนาเชียงใหมํเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ให๎มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เทียบเทําเมืองขนาดใหญํในระดับนานาชาติและมีความนําอยูํ โครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบขนสํงมวลชนขนาด
ใหญํ และสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จัดทาแผนการใช๎ประโยชน์ที่ดินของ ศูนย์เศรษฐกิจ แหลํงที่
อยูํอาศัยและพ้ืนที่เฉพาะในเมือง เชํน เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่
เปิดโลํงตามหลักการจัดทาแผนผังภูมินิเวศ โดยเฉพาะเรํงรัดการดาเนินงานตาม ผลการศึกษา เกี่ยวกับระบบ
ขนสํงสาธารณะของ สนช. โดยพิจารณา ขยายขีดความสามารถของระบบ ทําอากาศยาน พัฒนาเครือขําย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล๎อมเมืองอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอยํางยั่งยืน 

3) พัฒนาเมืองสถานีขนสํงระบบรางที่นครสวรรค์ แพรํ (อ าเภอเดํนชัย) เชียงราย (อ าเภอเชียงของ) 
และเมืองในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได๎แกํ อ าเภอแมํสอด อ าเภอแมํสาย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียง
ของ โดยจัดท าแผนแมํบทพ้ืนที่และแผนการใช๎ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมของการใช๎พ้ืนที่ของแตํละ
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เมือง พัฒนาโครงขํายคมนาคมขนสํงและระบบโลจิสติกส์ให๎ทั่วถึงสามารถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยรอบและ
ประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

4) พัฒนาผู๎ประกอบการและบุคลากรให๎มีความรู๎ มีทักษะฝีมือ เข๎าถึงข๎อมูล กฏระเบียบการดาเนิน
ธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด๎านสิ่งแวดล๎อมและมนุษยธรรมที่ถูกนามาเป็นข๎อกีด
กันทางการค๎า รวมทั้งสนับสนุนให๎องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข๎มแข็งรํวมพัฒนาเครือขํายกับธุรกิจ
ท๎องถิ่นท่ีมีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให๎เข๎าสูํ Supply Chain ของธุรกิจใหญํได๎ 

5) พัฒนาสินค๎าที่มีศักยภาพสามารถแขํงขันได๎ รวมทั้งสินค๎าที่ตอบสนองตลาด ในกลุํมประเทศเพ่ือน
บ๎าน และ AEC โดยให๎ความส าคัญกับการใช๎ประโยชน์ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบอยํางการเกื้อกูลกัน บน
ความรํวมมือระหวํางภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ๎าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษของพ้ืนที่อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย 

๘.๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสูํ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร๎างมูลคําเพ่ิมสูง 

ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

คําฐาน 
คําเปูาหมาย 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

๒๕๖๕ 
 

2562-2565 

อัตราการ
ขยายตัวการ
ผลิตภาคเกษตร 
ภาคเหนือ 

๙๙,๗๒๐ 
ล๎านบาท 
(มูลคํา CVM 
ปี ๒๕๕๙) 

เพ่ิมข้ึน 
ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ ๔.๐ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ ๔.๐ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ ๔.๐ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ ๔.๐ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ ๔.๐ 
 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาฐานการผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่

ภาคเหนือตอนลําง โดยสนับสนุนการทาเกษตรยั่งยืนอยํางครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สนับสนุน
การรวมกลุํมและสร๎างเครือขํายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด๎านการผลิตและการตลาดอยํางมีประสิท ธิภาพ ให๎
ความรู๎กับเกษตรกรในการใช๎สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝูาระวังผลกระทบจาก การใช๎สารเคมีที่มีตํอดินและน๎า 
สํงเสริมชํองทางการกระจายผลผลิต สร๎างพฤติกรรมและคํานิยมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ สนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย๎อนกลับอยํางเป็นระบบ เพ่ือสร๎างความม่ันใจให๎ผู๎บริโภค 

2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสูํอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได๎แกํ (๑) การแปร
รูปพืชผัก ผลไม๎ สมุนไพร (ไพล คาวตอง ยอ มะขามปูอม คาฝอย) ในจังหวัดเชียงใหมํ เชียงราย ล าปาง ล าพูน 
(๒) การแปรรูปข๎าว พืชไรํ พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร กาแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุนการพัฒนา
สินค๎าเกษตรตลอดหํวงโซํคุณคํา สํงเสริมการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช๎ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํที่ตอบสนองความต๎องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการนาผลผลิตและวัสดุเหลือใช๎
ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอยํางบูรณาการตลอดหํวงโซํคุณคํา และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
เกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และแปรรูปชีวมวล ในจังหวัดนครสวรรค์ และกาแพงเพชร โดย
สนับสนุนการนาผลผลิตและวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน สนับสนุน
การพัฒนาและเผยแพรํองค์ความรู๎ในการนาพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช๎ประโยชน์ตลอดหํวงโซํคุณคํา อาทิ ใช๎
ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพ่ือเป็นสินค๎า นากากมาใช๎ในการผลิตพลังงานชีวมวล เป็นการเพ่ิม
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มูลคําผลผลิตการเกษตรที่ได๎ประโยชน์สูงสุดและชํวยลดปัญหาสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ สํงเสริมการใช๎ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร๎างความรู๎ การให๎ข๎อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิต แกํเกษตรกร เชํนการ
โซนนิ่งพื้นที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญํซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให๎เกิดประโยชน์สอดคล๎องกับศักยภาพ
และให๎ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต๎นทุนการผลิต 

5) สร๎างและพัฒนาเกษตรกรรุํนใหมํให๎เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่มีขีดความสามารถ
ในการแขํงขัน โดยยกระดับให๎เกษตรกรเป็นผู๎ประกอบการเกษตรบนฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข๎าถึงองค์ความรู๎ด๎านการผลิตและการตลาด การใช๎ประโยชน์
จากข๎อมูล แหลํงเงินทุน และเทคโนโลยี 

6) พัฒนาชํองทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์ส าหรับสินค๎าเกษตรจากชุมชน พัฒนา นวัตกรรม
สาหรับการสร๎างระบบโลจิสติกส์สินค๎าเกษตรจากชุมชน เพ่ือสํงเสริมการขายสินค๎าเกษตรออนไลน์โดย
เกษตรกร 

7) พัฒนาแหลํงน๎าเพ่ือการเกษตรอยํางเป็นระบบเครือขํายที่เชื่อมโยง เพ่ือใช๎ประโยชน์ได๎อยําง
เหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหลํงเก็บกักน๎านอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน๎าไว๎ใช๎ในพ้ืนที่เกษตรกรรม แก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน๎าของเกษตรกร ในพ้ืนที่นอก
เขตชลประทาน 

๘.๕.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก๎ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู๎สูงอายุ
อยํางมีสํวนรํวมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

คําฐาน 
คําเปูาหมาย 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

๒๕๖๕ 
 

2562-2565 

สัดสํวนคนจน 
ภาคเหนือ 
 

ร๎อยละ ๙.๘๓ 
 

ไมํเกิน 
ร๎อยละ ๘.๐ 

ไมํเกิน 
ร๎อยละ ๘.๐ 

ไมํเกิน 
ร๎อยละ ๘.๐ 

ไมํเกิน 
ร๎อยละ ๘.๐ 

ไมํเกิน 
ร๎อยละ ๘.๐ 

สัดสํวนผู๎สูงอายุ
ที่เข๎าถึงบริการ
ดูแลผู๎สูงอายุ
ระยะยาว 
(Long Term 
Care) 

รอ๎ยละ ๐.๖๗ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ ๕.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ ๕.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ ๕.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ ๕.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ ๕.๐ 

แนวทางการพัฒนา 
1) สํงเสริมการสร๎างรายได๎และการมีงานท าของผู๎สูงอายุและผู๎มีรายได๎น๎อย โดยดาเนินการในรูปของ

กลุํมอาชีพและกลุํมวิสาหกิจชุมชน สํงเสริมการนาภูมิปัญญาผู๎สูงอายุไปใช๎ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให๎มี
รายได๎และได๎พัฒนาศักยภาพของตัวเองอยํางตํอเนื่อง สามารถพ่ึงพาตนเองได๎และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

2) พัฒนายกระดับรายได๎และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีข๎อจากัด ทางกายภาพและมี
ปัญหาความยากจน ตามแนวทางแมํฮํองสอนโมเดล 
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3) พัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาวสาหรับผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการ มีสํวนรํวมของ
ชุมชนและการบูรณาการจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู๎สูงอายุ ที่ไมํสามารถดูแลตนเอง
ได๎ รวมทั้งแก๎ปัญหาการขาดแคลนผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการ
จัดบริการด๎านสวัสดิการให๎กับผู๎สูงอายุและผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชน 

4) พัฒนาแรงงานให๎มีความรู๎และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต๎องการของตลาดแรงงาน 
ควบคูํไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให๎สูงขึ้น สอดคล๎องกับโครงสร๎างการผลิตและบริการ บนฐานความรู๎และ
เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ 

5) สร๎างความเข๎มแข็งและสร๎างสภาพแวดล๎อมในการพัฒนาให๎กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให๎
ชุมชนเข๎ามามีบทบาทในการพัฒนาคนทุกชํวงวัย ตลอดจนการจัดสวัสดิการชุมชนได๎ อยํางยั่งยืน และเป็น
โครงขํายการคุ๎มครองทางสังคมให๎กับผู๎สูงอายุและผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชน 

๘.๕.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต๎นน้ าให๎คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอยําง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให๎ทั่วถึง ปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษหมอกควัน อยํางยั่งยืน 

 

ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

คําฐาน 
คําเปูาหมาย 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

๒๕๖๕ 
 

2562-2565 

สัดสํวนพื้นที่ปุา
ไม๎ตํอพ้ืนที่
ภาคเหนือ 

ร๎อยละ ๕๒.๕ 
  

ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ๕๘.๐ 
ข อ ง พ้ื น ที่
ภาค 

ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ๕๘.๐ 
ของพ้ืนที่
ภาค 

ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ๕๘.๐ 
ของพ้ืนที่
ภาค 

ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ๕๘.๐ 
ของพ้ืนที่
ภาค 

ไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ๕๘.๐ 
ของพ้ืนที่ภาค 

จ านวนวันที่มี
คําฝุุนละออง
ขนาดเล็ก 
(PM๑๐) เกิน
มาตรฐานของ
ภาคเหนือ 

๓๘ วัน 
 

ไมํเกิน ๑๕ 
วัน 

    

 
แนวทางการพัฒนา 
1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและปุาไม๎ในพ้ืนที่ปุาต๎นน๎าในพ้ืนที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

โดยเฉพาะ จังหวัดนําน โดยให๎ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูปุาต๎นน๎าที่เสื่อมโทรมให๎มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให๎เป็น
ฐานทรัพยากรที่มั่นคงและเป็นแหลํงดูดซับน๎าฝนและเพ่ิมปริมาณน๎าต๎นทุนในแตํละลุํมน๎า ควบคูํไปกับการ
ปูองกันแก๎ไขปัญหาการบุกรุกทาลายพ้ืนที่ปุา ตลอดจนสํงเสริมการปลูกปุาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ ปุาต๎นน๎า 

2) พัฒนาการจัดการน๎าเชิงลุํมน๎าทั้งระบบในลุํมน๎าหลักของภาค ได๎แกํ ลุํมน้ าปิง วัง ยม และนําน และ
พัฒนาแหลํงกักเก็บน๎าธรรมชาติขนาดใหญํที่ส าคัญ ได๎แกํ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัด
พิจิตร และกว๏านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือให๎เกิดความสมดุลทั้งในด๎านการจัดหา การใช๎ และการอนุรักษ์ 

3) แก๎ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยสํงเสริม การปรับเปลี่ยนการ
ทาการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสูํการปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและระบบจัดการพ้ืนที่เกษตรที่เหมาะสม การสํงเสริมให๎นาเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช๎ประโยชน์ 
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เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และสํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการปูองกันแก๎ไขปัญหาหมอกควัน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท๎องถิ่นในเขตจังหวัดแมํฮํองสอน 

(พ.ศ.2559 – 2561) 
วิสัยทัศน์ 

“แมํฮํองสอนเมืองอยูํดีสิ่งแวดล๎อม ยั่งยืน คนมีสุข ด๎วยการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล” 
พันธกิจในการพัฒนาท๎องถิ่น 
  ๑. มุํงปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค ให๎ได๎มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง
ในทุกชุมชน 

๒. มุํงพัฒนาด๎านเศรษฐกิจการค๎า การลงทุน แบบพอเพียง ให๎ชุมชนเข๎มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได๎ 
๓. มุํงสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๔. มุํงพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมยั่งยืนให๎ครอบคลุมทั่วถึงทุกท๎องถิ่น 

 ๕. มุํงพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให๎คนมีสุข 
๖. มุํงพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการพัฒนาชุมชนให๎สามารถ 

พ่ึงตนเองได๎อยํางมีสํวนรํวมตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์หลัก 
  ๑. เพ่ือพัฒนาจังหวัดแมํฮํองสอนได๎มาตรฐานเมืองอยูํดีคนมีความสุข 
  ๒. เพ่ือพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎คนมีความสุข 
  ๔. เพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแบบมีสํวนรํวมตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
  แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการคมนาคมขนสํง 
ด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการคมนาคมขนสํงตามความจ าเป็น ทั้งการกํอสร๎าง 

ซํอมแซม ปรับปรุงถนนและสะพาน การวางและปรับปรุงผังเมือง ควบคุมอาคาร โดยบูรณาการมีสํวนรํวมที่
สามารถกํอให๎เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนรํวมกัน ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หนํวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน 

๒. การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
การด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาและ

บ ารุงรักษาแหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมถึงการแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและน้ าทํวม ระบบ
ประปา ไฟฟูา โทรศัพท์ ระบบการสื่อสารในพ้ืนที่หํางไกล โดยบูรณการการมีสํวนรํวมกํอให๎เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
แกํประชาชนรํวมกัน ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หนํวยงานภาครัฐ ภาพเอกชนและหนํวยงาน 
ภาคเอกชน และประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
2.1 การพัฒนาเศรษฐกิจท๎องถิ่น 
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สํงเสริมความรู๎ ทักษะให๎แกํกลุํมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพของผู๎ผลิต การสํงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สํงเสริมด๎านการตลาด การบริหารจัดการ การลงทุน และสนับสนุนการเตรียมความพร๎อมเพ่ือเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน 

2.2 การสํงเสริมและสนับสนุนการค๎าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
สร๎างและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการค๎าขายชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ๎าน พัฒนาด๎านการ

ขนสํง ระบบตลาด การแสวงหาโอกาสทางตลาดใหมํ สร๎างนักการตลาดรุํนใหมํพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบ๎าน 

2.3 การสํงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
สํงเสริมการท าเศรษฐกิจแบบพอเพียงพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงให๎เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การ

ขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชด าริไปยังทุกชุมชน ประชาชนมีความเป็นอยูํอยํางพอเพียง สํงเสริม
สนับสนุนให๎ประชาชนมีความรู๎ความสามารถบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกอยํางเทําเทียม 
สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 

2.4 การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านการเกษตร 
สํงเสริมการจัดการระบบน้ าทางการเกษตรให๎สามารถเข๎าพ้ืนที่ทางการเกษตรเพื่อแก๎ปัญหาการเอารัด

เอาเปรียบจากพํอค๎าคนกลาง สํงเสริมให๎เกษตรกรปลอดสารพิษ สํงเสริมการเพาะปลูกพืชผักชนิดตํางๆเพ่ือการ
อุปโภคและจ าหนํายลดการน าเข๎าจากจังหวัดใกล๎เคียง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
 3.1 สํงเสริมคุณภาพการศึกษา 
 3.1.1. สํงเสริมและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนทุกรูปแบบ (ในระบบ นอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางมีประสิทธิภาพ เชํน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
หลักสูตร การสร๎างและปรับปรุงสถานศึกษาตลอดจนการสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการ
การศึกษา สนับสนุนการเพ่ิมแหลํงเรียนรู๎ควบคูํไปกับการประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู๎ 
 3.1.2 เพ่ิมบทบาทขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการมีสํวนรํวมจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 3.2 สํงเสริมการสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ 

า  การสํงเสริมให๎มีระบบบริการสุขภาพทางด๎านสร๎างเสริมสุขภาพการปูองกันโรคติดตํอการรักษ      
พยายาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการด าเนินงานด๎านสุขภาพมากขึ้น สร๎าง
สิ่งแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการสร๎างสุขภาพ สํงเสริมให๎ประชาชนทุกกลุํมและทุกวัยให๎ความสนใจตํอการออกก าลัง
กาย โดยสนับสุนนกิจกรรมการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน การกีฬาเพ่ือสุขภาพ การกีฬาพ้ืนบ๎านและการพัฒนาการกีฬาสูํ
ความเป็นเลิศ 
 3.3 สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน 
 สํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด๎านการพัฒนาศักยภาพและการมีสํวนรํวมของชุมชนในด๎าน
ตํางๆให๎สามารถพ่ึงพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปูอ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การดูแลสวัสดิการสังคม และการเข๎าถึงบริการภาครัฐ ตลอดจนสํงเสริมการเรียนรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยและบทบาทของพลเมือง 
 3.4 สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  การรักษาความสงบเรียบร๎อยในสังคม การ
สนับสนุนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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 แนวทางการพัฒนา 
4.1 การสํงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 สนับสนุนและจัดให๎มีกิจกรรม/โครงการที่สํงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการรักษาอัตลักษณ์ของท๎องถิ่น 
 4.2 สืบทอดและสร๎างองค์ความรู๎ทางศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
 การสํงเสริมปราชญ์ชาวบ๎าน สนับสนุนและจัดให๎มีแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิต รวมถึงการบูรณะฟื้นฟูแหลํ
โบราณสถานประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ การอบรมให๎ความรู๎ด๎านการอนุรักษ์สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์แกํนักเรียนนนักศึกษาและเยาวชน การสร๎างโรงเรียนให๎เป็นแหลํงเรียนร็ อนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

4.3 สร๎างและพัฒนาเครือขํายด๎านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
สร๎างและพัฒนาเครือขํายด๎านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญหาท๎องถิ่น โดย

เชื่อมโยงกันระหวํางองค์กรภาคประชาชน เอกชน หนํวยงาน ภาครัฐ เข๎ามามีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
 5.1  สนับสนุนและจัดให๎มีระบบปูองกันและแก๎ไขปัญหาด๎านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 การพัฒนาและจัดระบบปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง ปัญหาน้ าทํวม ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหา
แหลํงน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค ปัญหาน้ าเสีย ปัญหามลภาวะเป็นพิษ และปัญหาตํางๆที่เกี่ยวเนื่อง 
ให๎มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนและจัดให๎มีกิจกรรม/โครงการ เพ่ือการเฝูาระวังและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการด าเนิ นกิจกรรมตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
 5.2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

การพัฒนาด๎านการศึกษาและการรวบรวมข๎อมูล การศึกษาวิจัยอยํางเป็นรูปธรรม   การก าหนด
บทบัญญัติ ข๎อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมควบคูํไปกับการ
ประสานการใช๎ประโยชน์รํวมกันอยํางสูงสุดและสํงเสริมการจัดตั้ งเครือขํายในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  โดยบูรณาการความรํวมมือของทุกภาคสํวน 

5.3  สํงเสริมการสร๎างจิตส านึกและตระหนักในคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ ปลูกจิตส านึกและความตระหนักในคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อมแกํชุมชนให๎มีศักยภาพในการมีสํวนรํวมดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ควบคูํไป
กับการสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน 

6.1 การปรับปรุงและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
การปรับปรุงและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวที่มีอยูํเดิมและแหลํงทํองเที่ยวใหมํด๎านภูมิทัศน์และโครงสร๎าง

พ้ืนฐานให๎มีศักยภาพได๎มาตรฐานและปลอดภัย 
6.2 สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโฮมสเตย์ 
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวในแตํละท๎องถิ่น โดยเตรียมความพร๎อมของชุมชนประชาชน และองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการสนับสนุนและมีสํวนรํวมในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของ
จังหวัด 

6.3 สํงเสริมการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยว 
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ประสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาชนในการยกระดับการทํองเที่ยว 
จัดระบบการตลาด สํงเสริมการทํองเที่ยว สํงเสริมการพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว และประชาสัมพันธ์
การทํองเที่ยวของจังหวัดเชิงรุกและตํอเนื่อง 

 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการที่ดี 
 7.1  การสร๎างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 การสร๎างจิตส านักและพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากรองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน การ
ฝึกอบรมเฉพาะด๎าน การสร๎างขวัญและก าลังใจแกํบุคลากร เป็นต๎น 
 7.2  พัฒนาการให๎บริการสาธารณะ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการให๎บริการสาธารณะ ที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจสูงสูดตํอ
ประชาชน โดยใช๎หลักธรรมาภิบาลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให๎บริการประชาชน ตลอดจนการปรับปรุง
ระเบียบกฎหมาย ปรับปรุงสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช๎ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์
องค์กร จัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์การบริหารสํวนจังหวัดในอ าเภอที่หํางไกลในการให๎บริการประชาชน 
ประชาชนได๎รับประโยชน์สูงสูด 

7.3  สํงเสริมการมีสํวนรํวมและกระบวนการประชาสังคม 
สนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และทุกภาคสํวน ให๎เกิดเครือขําย

ความรํวมมือในการท างาน เพ่ือให๎การพัฒนาท๎องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์และความต๎องการของประชาชน
อยํางแท๎จริง 
  ข๎อมูลสรุปความต๎องการและศักยภาพของประชาชนในท๎องถิ่นในกลุํมจังหวัด  

สรุปความต๎องการเรียงล าดับความส าคัญได๎ ดังนี้  
ได๎แกํการชํวยเหลือราคาผลผลิตทางการเกษตร/ ต๎องการตลาดศูนย์กลาง  ในการ๑) ด๎านเศรษฐกิจ 

วางจัดจ าหนํายสินค๎า /ต๎องการงบประมาณสนับสนุนในด๎านการลงทุนจากทางภาครัฐ และ  ภาคเอกชน/
ต๎องการการอบรมให๎ความรู๎ในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์ตําง ๆ  /ต๎องการชํวยการ
ท ามาหากินสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูป /จัดกิจกรรมด๎านการตลาดและอบรมเสริมสร๎าง ความรู๎ด๎านการเกษตร 
สํงเสริมการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ /มาตรการประกันราคาสินค๎าทาง การเกษตรที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  

ได๎แกํแก๎ไขยาเสพติดในเด็กและเยาวชน/แก๎ไขปัญหาการ รับ๒) ด๎านการพัฒนาและแก๎ไขสังคม 
อิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกผํานสื่อที่ทันสมัยตําง ๆ /ปัญหาการหยําร๎าง และการตั้งครรภ์กํอน วัยอัน /การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎าน /การลดบริโภคและใช๎จํายสินค๎าฟุุมเฟือย/ปัญหา อาชญากรรมและการลักขโมย 
ในพ้ืนที่ซึ่งเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง  

ได๎แกํ การกํอสร๎าง/ปรับปรุงถนนทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 108 , ๓) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1095 ,๑๐๘๕ , ๑๒๙๕ และ ๕๐๓๐ /พัฒนาถนนทางหลวง ๑๐๖ แมํฮํองสอน แมํสะเรียง ฮอด ลี้ เถิน /
ระบบน้ าประปา /การพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร การใช๎สารเคมีในการเกษตร  

ได๎แกํ การค๎ายาเสพติด / ปัญหาการ๔) ด๎านความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ลักลอบตัดไม๎ท าลายปุา /แรงงานตํางด๎าว /ปัญหาน้ าเนําเสีย /ขยะสํงกลิ่นเหม็น ปัญหาน้ าทํวม ปัญหาหมอก
ควัน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 
 2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสบเมย 

“ชุมชนเข๎มแข็งประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาประเพณีวัฒนธรรม แหลํงทํองเท่ียวทางธรรมชาติ” 

 2.2   ยุทธศาสตร์องค์การบริหารสํวนต าบลสบเมย จ านวน 6 ด๎านได๎แก ํ
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        1. ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานได๎แกํ  
1.1  แนวทางการพัฒนาด๎านการคมนาคม รางระบายน้ า 
1.2  แนวทางการพัฒนาด๎านการขยายไฟฟูาและติดตั้งไฟกิ่ง 
1.3  แนวทางการพัฒนาด๎านการจัดให๎มีน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
1.4  แนวทางการพัฒนาด๎านการกํอสร๎างสนามกีฬา สะพาน  ศาลาเอนกประสงค์ 

2.  ด๎านการเศรษฐกิจพอเพียงได๎แกํ  
2.1  แนวทางการพัฒนาด๎านการสํงเสริมการเกษตร 
2.2  แนวทางการพัฒนาด๎านการสํงเสริมอาชีพให๎กับประชาชน 

3.  ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสาธารณสุข ได๎แกํ   
3.1  แนวทางการพัฒนาด๎านการสํงเสริมการศึกษา 
3.2  แนวทางการพัฒนาด๎านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
3.3  แนวทางการพัฒนาด๎านสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ 
3.4  แนวทางการพัฒนาด๎านการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน 

4.  ด๎านการสร๎างเมืองนําอยูํอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได๎แกํ  
4.1 แนวทางการพัฒนาด๎านการใช๎ประโยชน์ที่ดินท ากิน 
4.2 แนวทางการพัฒนาด๎านการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

5. ด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยวได๎แกํ 
5.1  แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
5.2  แนวทางการพัฒนาด๎านการประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยว 

6.  ด๎านการพัฒนาด๎านการบริหารและการมีสํวนรํวมของประชาชน ได๎แกํ 
6.1  แนวทางการพัฒนาด๎านการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร 
6.2  แนวทางการพัฒนาด๎านการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารและการมีสํวนรํวมของประชาชน 

 2.3 เปูาประสงค์ 
  1.  ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได๎อยํางทั่วถึง เทําเทียม 
  2.  การท าการเกษตรได๎รับการพัฒนาและสํงเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  ประชาชนมีคุณภาพทางการศึกษา เข๎าถึงโอกาสทางการศึกษาและบริการด๎านสาธารณสุข 
  4.  อนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นให๎อยูํคูํชุมชนสืบไป 
  5.  สํงเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน 
  6.  สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนมีสํวนรํวมการทํองเที่ยว 
  7.  บริหารจัดการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 
 2.4 ตัวชี้วัด 

1. ประชาชนสามารถเข๎าถึงโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ที่มีคุณภาพ ทั่วถึง เทําเทียม 
2.  จ านวนครัวเรือน มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น มีผลผลิตและรายได๎เพียงพอตํอการด ารงชีวิต 
3.  ประชาชนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 
5.  ประชาชนอนุรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
6.  มีการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอยา่งประหยัด คุ้มค่าตอ่ภารกิจ 
7.  ชุมชนมีรายได๎จากการทํองเที่ยว สถานที่ทํองเที่ยวได๎รับการพัฒนา 
8.  นักทํองเที่ยวทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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9.  ประชาชนมากกวําร๎อยละ 90 มีความพึงพอใจตํอการให๎บริการของอบต.สบเมย 

 2.5  คําเปูาหมาย   
  1.  ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
  2.  ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลผลิตทางการเกษตร 
  3.  ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได๎ตํอครัวเรือน 
  4.  ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการได๎รับการศึกษา 
  5.  ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของทรัพยากรธรรมชาติ 
  6.  จ านวนครั้งที่ลดลงของการเกิดไฟปุา 
  7.  ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทํองเที่ยว 
  8.  ร๎อยละ 90 ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการ 
 2.6 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategies) การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่จะชํวยให๎องค์กรวาง
แผนการปฏิบัติให๎บรรลุวัตถุประสงค์ เชํน องค์กรอยูํที่จุดใด มีเปูาหมายอยูํที่ไหน พันธกิจคืออะไร ควร
จะเปน็อะไร ใครเป็นผู๎รับบริการ ซึ่งมีความส าคัญอยํางยิ่ง  
  1) ชํวยให๎องค์กรก าหนดและพัฒนาข๎อได๎เปรียบทางการแขํงขัน และเป็นแนวทางที่บุคคล
ภายในองค์กรประสบความส าเร็จในการให๎บริการประชาชน  
  2) สํงเสริมให๎เกิดการคิดค๎นสิ่งใหมํและวิธีการทีเ่ป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์  
  3) ผู๎บริหารทุกระดับมีสํวนรํวมในการด าเนินการและเข๎าใจแผนกลยุทธ์มีวิสัยทัศน์ เปูาหมาย
รํวมกัน มีความเป็นเจ๎าของและผูกพันกับการด าเนินการตามกลยุทธ์ที่รํวมกันก าหนด 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได๎วํามีความเชื่อมโยงกันอยํางชัดเจนใน
การน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งการ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ๎มกันที่มี
อยูํ พร๎อมทั้งเรํงสร๎างภูมิคุ๎มกันในท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนให๎สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได๎อยํ าง
เหมาะสม โดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให๎มีคุณภาพ ใช๎ทรัพยากร
ที่มีอยูํภายในชุมชนอยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจด๎วย
ฐานความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะน าไปสูํการพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารสํวนต าบลสบเมย  จึงได๎ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) คือ  เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ  ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข๎มแข็ ง  
รักษาประเพณีวัฒนธรรม 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ

ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได๎วํามีความเชื่อมโยงกันอยํางชัดเจนใน
การน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งการ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ๎มกันที่มี
อยูํ พร๎อมทั้งเรํงสร๎างภูมิคุ๎มกันในท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบ
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เศรษฐกิจของชุมชนให๎สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได๎อยําง
เหมาะสม โดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให๎มีคุณภาพ ใช๎ทรัพยากร
ที่มีอยูํภายในชุมชนอยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจด๎วย
ฐานความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะน าไปสูํการพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารสํวนต าบลสบเมย  จึงได๎ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) คือ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง  

  รักษาประเพณีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลสบเมย ได๎น าเทคนิคSWOT 
มาใช๎ในการพิจารณาข๎อมูลเพื่อน าไปสูํการก าหนดยุทธศาสตร์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ได๎พิจารณาปัจจัยสภาวะ
แวดล๎อมภายในและภายนอกขององค์การบริหารสํวนต าบลสบเมย ซึ่งท าให๎สามารถตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอํอน  
โอกาสและอุปสรรค เพ่ือเป็นการประเมินศักยภาพและก าหนดทิศทางเปูาหมายในอนาคตได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ซ่ึงจากการวิเคราะห์ข๎อมูลดังกลําวท าให๎สามารถสรุปได๎ดังตํอไปนี้ 
  จุดแข็ง 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. องค์การบริหารสํวนต าบลสบเมย  มีเส๎นทางคมนาคมเชื่อมตํอระหวํางจังหวัดแมํฮํองสอน และยัง

เชื่อมตํอจังหวัดข๎างเคียงคือ จังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหมํ การคมนาคมสัญจรสะดวก ปลอดภัย  
2. ด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ทรัพยากรดินยังไมํได๎รับการท าลายมากนักยังคงอุดมสมบูรณ์สามารถผลิตพืชผักปลอดสารพิษไว๎

ส าหรับบริโภคในพื้นที่ได๎  รวมถึงสามารถสํงขายยังจังหวัดใกล๎เคียงท ารายได๎มาสูํเกษตรกร เชํน พริก ถั่วเหลือง 
กระเทียม กะหล่ าปลี    

2.2 ประชาชนในพ้ืนที่สามารถพ่ึงพาตัวเองได๎  อยูํอยํางพอเพียง และด าเนินชีวิตตามแนวทางของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและสอดคล๎องกับความต๎องการของวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

2.3  มีหนํวยงานราชการภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง เชํนโครงการหลวงให๎ความรู๎และสํงเสริมการท าเกษตร
แบบยั่งยืนให๎ประชาชนสามารถชํวยเหลือตัวเองและมีรายได๎ส าหรับใช๎ในครัวเรือน 

2.4  มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์    

3. ด้านคุณภาพชีวิต 
ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน  โดยได๎แบํงการศึกษา3.1  มีการจัดการระบบการศึกษา 

ออกเป็น 3 ระดับ ได๎แกํระดับกํอนประถมศึกษา,ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาซึ่งมีจ านวนสถานศึกษาดังตํอไปนี้  
การศึกษาในระบบโรงเรียนมีทั้งหมด 14 แหํงได๎แกํ 
 1)  โรงเรียนบ๎านแมํคะตวน 
 2)  โรงเรียนบ๎านแมํทะลุ 

3)  โรงเรียนบ๎านห๎วยกองมูล 
 4)  โรงเรียนบ๎านห๎วยกองมูล(สาขาบ๎านห๎วยทีชะ) 

5)  โรงเรียนบ๎านห๎วยกองมูล (สาขาบ๎านขุนแมํคะตวน) 
6)  โรงเรียนบ๎านดอยงาม 

 7)  โรงเรียนห๎วยน้ าใส 
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8)  โรงเรียนบ๎านปูุแก๎ว 
 9)  โรงเรียนบ๎านเลโคะ 

10) โรงเรียนบ๎านเวฬุวัน   
11) โรงเรียนบ๎านทีฮือลือ 

 12) โรงเรียนบ๎านแมํลามา 
13) โรงเรียนบ๎านทียาเพอ  สาขาบ๎านห๎วยไชยยงค์ 
14) โรงเรียนบ๎านทียาเพอ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  4  แหํงได๎แกํ 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแมํคะตวน 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแมํทะลุ 
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านห๎วยน้ าใส 
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเลโคะ 

ได๎แกํโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านเลโคะ   3.2 โรงพยาบาลชุมชนต าบลจ านวน 1 แหํง 
รับผิดชอบพ้ืนที่ต าบลสบเมย จ านวน 10 หมูํบ๎าน ได๎แกํ ม.1 , 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  และมี
โรงพยาบาลอ าเภอสบเมย รับผิดชอบพื้นท่ีต าบลสบเมย จ านวน 2 หมูํบ๎านได๎แกํ ม.2 , 5  ต าบลสบเมย เข๎าถึง
บริการด๎านสาธารณสุขมากขึ้น พบวําหญิงมีครรภ์ได๎รับบริการท าคลอดมากขึ้น เด็กประถมได๎รับวัคซีนครบ 
ได๎รับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคไข๎เลือดออกมากขึ้น  รวมถึงการสนับสนุนและสํงเสริมการออกก าลังกาย 
การเลํนกีฬา รวมถึงการจัดการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติดภายในต าบล มีสร๎างสนามกีฬาที่เพียงพอตํอการออก
ก าลังกาย 

ได๎สนับสนุนเบี้ยยังชีพทุกประเภทให๎แกํ ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ติด3.3 องค์การบริหารสํวนต าบลสบเมย  
เชื้อHIV  ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีวางไว๎ครบทุกคน  โดยคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 

4.  ด๎านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
4.1 ต าบลสบเมย มีความหลากหลายทางด๎านศาสนาและวัฒนธรรมประชากรสํวนใหญํในต าบลสบ

เมย เป็นชนเผํากระเหรี่ยงประกอบด๎วยกะเหรี่ยงโปว์และกะเหรี่ยงสกอร์และคนพ้ืนเมือง (พ้ืนราบ) ท าให๎มี
วัฒนธรรมที่แตกตํางกันออกไปโดยจะมีการนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นศาสนาคริส  โดยมีจ านวนศาสนา
สถานที่ใช๎ในการประกอบศาสนกิจมีวัด/ส านักสงฆ์ท้ังสิ้นจ านวน 17 แหํง ได๎แกํ   
 1.อาศรมบ๎านแมํสองแคว 

2.อาศรมบ๎านทีฮือลือ 
3.อาศรมบ๎านแมํลามาหลวง 
4.อาศรมบ๎านน๎อย 
5.อาศรมกลอโคะ(เวฬุวัน) 
6.ที่พักสงฆ์บ๎านเลโคะ 
7.ที่พักสงฆ์ห๎วยน้ าใส 
8.ที่พักสงค์บ๎านน้ าออกฮู 
9.อาศรมบ๎านดอยงาม 
10.อาศรมบ๎านห๎วยยาก 
11.อาศรมบ๎านทิชะ 
12.อาศรมบ๎านห๎วยกองมูลใหมํ 
13.ที่พักสงฆ์ขุนแมํคะตวน 
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14.อาศรมบ๎านทียาเพอ 
15.อาศรมบ๎านห๎วยไชยยงค์ 
16.อาศรมบ๎านแมํทะลุ 
17.วัดบ๎านแมํคะตวน 

4.2  อ าเภอสบเมย  มีประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเดํนเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมาตั้งแตํบรรพ
บุรุษจนถึงปัจจุบัน ประชาชนรํวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นและน ามาปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
ด ารงตนตั้งมั่นตามหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ยึดมั่นถือมั่นในการท าความดี สังคมสงบสุข 
5. ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ 

ต าบลสบเมย  มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงพ้ืนที่สํวนใหญํยังคงเป็นปุาไม๎ที่ยังอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรปุา
ไม๎ที่ส าคัญเชํน สัก ประดูํแดง  ไม๎แดง ไม๎ประดูํ ฯลฯ นอกจากนี้ปุาไม๎ยังเป็นแหลํงอาหารขนาดใหญํให๎กับคน
และสัตว์ อาทิเชํน หนํอไม๎ เห็ดเผาะ เห็ดไขํหําน สามารถน ารายได๎มาสูํครัวเรือน  ในทุกๆปีจะมีการบวชปุาโดย
มีการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีทางศาสนาพุทธและผูกผ๎าเหลืองติดกับต๎นไม๎ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการ
อนุรักษ์ปุาในพื้นที่นั้นนอกจากนี้ยังมีวนอุทยานที่ส าคัญคือ  

1. วนอุทยานน้ าตกกลอโคะ มีเนื้อที่ 6,250 ไรํ ตั้งอยูํ ณ บ๎านกลอโคะ   
2. วนอุทยานน้ าตกห๎วยแมํแสด มีเนื้อที่ 6,700 ไรํ ตั้งอยูํระหวํางหมูํบ๎านแมํคะตวน - ห๎วยกองมูล   

นอกจากนี้ยังมีแมํน้ าที่ส าคัญคือแมํน้ ายวม  ซึ่งไหลผํานหมูํบ๎านแมํทะลุ– หมูํบ๎านแมํคะตวน – แมํน้ าเงา – บ๎าน
ทําเรือ - ไหลไปบรรจบแมํน้ าสาละวิน  ซึ่งแมํน้ าสายนี้ประชาชนในพ้ืนที่ตํางท าประโยชน์ด๎วยการท า
เกษตรกรรม และการจับปลา 

 6. ด๎านแหลํงทํองเท่ียว
ต าบลสบเมย มีแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติที่ส าคัญๆดังตํอไปนี้ 
(1)  ถ ้าค้างคาวบ้านแม่ทะลุ   ตั้งอยูํบ๎านแมํทะลุ หมูํที่ 5  มีลักษณะเป็นถ้ าซึ่งเป็นที่อยูํของค๎างคาว มี

หินงอกซึ่งเกิดจากตะกอนหินปูนที่จัดตัวเป็นแทํงสูงจากพ้ืนถ้ าขึ้นไปหาเพดานถ้ าโดยเกิดจากหยดน้ าที่ไหลออก
จากหินย๎อยเมื่อหลํนถึงพ้ืนถ้ าจะเกิดการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ ท าให๎สารประกอบคาร์บอเนตเกิดการ
สะสมตัวและคํอยๆ สูงขึ้นจากพ้ืนถ้ า  และมีหินย๎อยซึ่งเกิดจากตะกอนหินปูนที่จับตัวเป็นแทํงหรือแผํนย๎อยลง
มาจากเพดานถ้ า เกิดจากน้ าใต๎ดินที่มีหินปูนละลายอยูํหยดลงมาจากรอยแตกบนเพดานถ้ า และเมื่อน้ าสูญเสีย
ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปก็จะท าให๎เกิดสารประกอบคาร์บอเนตเริ่มสะสมตัวทีละน๎อย และพอกยาวลงมา
จากเพดานเรื่อยๆ โดยปกติมักมีลักษณะเป็นหลอดกลวงอยูํตรงกลาง ซึ่งนักทํองเที่ยวสามารถแวะชมได๎ในชํวง
ระหวํางเดือน มกราคม – มิถุนายน ของทุกปี   

(2) พระธาตุดอยจ่อ  ตั้งอยูํบนภูเขาสูงในพ้ืนที่บ๎านแมํทะลุหมูํที่ 5 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป
ที่ประชาชนในหมูํบ๎านนับถือและเป็นจุดชมวิวท าให๎มองเห็นทัศนียภาพในหมูํบ๎านแมํทะลุและหมูํบ๎านข๎างเคียง 

(3) อ่างเก็บน ้าบ้านแม่คะตวน  ตั้งอยูํบ๎านแมํคะตวน หมูํที่ 2 มีลักษณะเป็นอํางเก็บน้ าขนาดกลาง
เหมาะส าหรับการตกปลา ชมธรรมชาติและการพักผํอน   

(4) พระธาตุแม่คะตวน   ตั้งอยูํบนภูเขาสูงในพ้ืนที่บ๎านแมํคะตวนเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่
ประชาชนในหมูํบ๎านนับถือ เป็นจุดชมวิวท าให๎มองเห็นทัศนียภาพในหมูํบ๎านแมํคะตวน และอ าเภอสบเมย และ
หมูํบ๎านข๎างเคียง มีพระสงฆ์จ าพรรษาอยูํบนพระธาตุ 

(5) วนอุทยานน ้าตกห้วยแม่แสด  เป็นน้ าตกสวยงามมีเนื้อที่ 6,700 ไรํ ตั้งอยูํบนพ้ืนที่หมูํ 2 บ๎านแมํ
คะตวน – ห๎วยกองมูล –บ๎านขุนแมํคะตวน เป็นสถานที่พักผํอนในชํวงเทศกาลสงกรานต์  มีทิวทัศน์สวยงาม 
และอุดมสมบูรณ์ไปด๎วยระบบนิเวศน์ ต๎นไม๎หายาก และสัตว์สวยงาม 
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(6) จุดชมวิวบ้านห้วยกองมูล  ตั้งอยูํบนพ้ืนที่หมูํที่ 4 บ๎านห๎วยกองมูลเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพรอบๆหุบเขา  เหมาะแกํการพักผํอน ถํายรูป ดื่มกาแฟ มีลมพัดเย็นตลอดเวลาทั้งนี้ยังเป็นจุดเชื่อม
ตํอไปยังหมูํบ๎านอื่นๆในพ้ืนที่ต าบลสบเมย   

(7) หมู่บ้านหัตถกรรมเลโคะ  ตั้งอยูํบนพื้นที่บ๎านเลโคะ หมูํ 1 เป็นหมูํบ๎านที่ผลิตสินค๎าโอท็อป สํงออก
ภายในประเทศโดยสินค๎าท ามาจากต๎นบอง ซึ่งเป็นต๎นไม๎ประจ าท๎องถิ่น อาทิเชํน กระจาด ชะลอม กระเป๋า 
ตะกร๎า ที่ใสํไวน์ ฯลฯ 

(8) ถ ้าเขาสูง  ตั้งอยูํบนพื้นที่บ๎านแมํลามาหมูํท่ี 7  มีลักษณะเป็นถ้ ามีหินงอกซึ่งเกิดจากตะกอนหินปูน
ที่จัดตัวเป็นแทํงสูงจากพ้ืนถ้ าขึ้นไปหาเพดานถ้ าโดยเกิดจากหยดน้ าที่ไหลออกจากหินย๎อยเมื่อหลํนถึงพ้ืนถ้ าจะ
เกิดการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ ท าให๎สารประกอบคาร์บอเนตเกิดการสะสมตัวและคํอยๆ สูงขึ้นจากพ้ืนถ้ า   
และมีหินย๎อยซึ่งเกิดจากตะกอนหินปูนที่จับตัวเป็นแทํงหรือแผํนย๎อยลงมาจากเพดานถ้ า เกิดจากน้ าใต๎ดินที่มี
หินปูนละลายอยูํหยดลงมาจากรอยแตกบนเพดานถ้ า และเม่ือน้ าสูญเสียก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปก็จะท า
ให๎เกิดสารประกอบคาร์บอเนตเริ่มสะสมตัวทีละน๎อย และพอกยาวลงมาจากเพดานเรื่อยๆ โดยปกติมักมี
ลักษณะเป็นหลอดกลวงอยูํตรงกลาง ซึ่งนักทํองเที่ยวสามารถแวะชมได๎ในชํวงระหวํางเดือน มกราคม – 
มิถุนายน ของทุกปี   

(9)  น ้าตกห้วยหินอ่อน  ตั้งอยูํบนพ้ืนที่บ๎านเลโคะหมูํที่ 1 เป็นน้ าตกสวยงามไหลลงมาจากภูเขามี
ลักษณะเหมือนหินอํอน เป็นระยะทางยาว สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆภูเขาได๎อยํางชัดเจน 

(10) น ้าตกทีฮือลือ  ตั้งอยูํบนพ้ืนที่บ๎านทีฮือลือหมูํที่ 11 เป็นน้ าตกสวยงาม สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพรอบภูเขา   

(11) ศูนย์ขยายผลโครงการหลวงแม่ลามา  ตั้งอยูํบนพ้ืนที่บ๎านแมํลามาหมูํที่ 7 เป็นลักษณะโครงกา
หลวง  โดยมีแปลงสาธิตการปลูกผักชนิดตํางๆเพ่ือขยายผลให๎กับประชาชนในพ้ืนที่และใกล๎เคียงได๎ท าเกษตร
แบบผสมผสาน มีการน าเอาวัสดุจากธรรมชาติมาท าเป็นปุ๋ย การสํงเสริมเสริมให๎ความรู๎ในการประกอบอาชีพ 
พัฒนาพันธ์พืชพันธ์สัตว์ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช๎ในการประกอบอาชีพให๎สามารถใช๎งาน
ได๎นาน และประหยัดงบประมาณรายจํายในครัวเรือน 

(12) น ้าตกแม่ลามา  ตั้งอยูํบนพ้ืนที่บ๎านแมํลามาหมูํที่ 7 เป็นน้ าตกสวยงามไหลลงมาจากภูเขาหลาย
ชั้น ชํวงฤดูฝนน้ าคํอนข๎างแรง และเยอะ  เหมาะส าหรับการพักผํอนและชมทัศนียภาพรอบๆภูเขา 

(13) วนอุทยานกลอโคะ  ตั้งอยูํบ๎านพ้ืนที่บ๎านกลอโคะหมูํที่ 12  มีเนื้อที่ 6,250 ไรํ เหมาะกับการ
พักผํอน เดินปุา  สัมผัสธรรมชาติและทัศนียภาพรอบๆ   

(14) น ้าตกกลอโคะ   ตั้งอยูํบนพื้นที่บ๎านกลอโคะหมูํที่ 12  เป็นน้ าตกสวยงาม  25 ชั้นไหลลงมาจาก
ภูเขาสูงเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร เหมาะกับการพักผํอน เดินชมธรรมชาติและทัศนียภาพรอบๆหุบเขา 

(15) น ้าตกแม่ลาจุ๊  ตั้งอยูํบนพ้ืนที่บ๎านกลอโคะหมูํที่ 12 เป็นน้ าตกสวยงามไหลลงมาจากภูเขาสูง 
เหมาะกับการพักผํอนและชมทัศนียภาพรอบๆภูเขา 

(16) จุดชมวิวบ้านห้วยกองมูบ   ตั้งอยูํบนพ้ืนที่บ๎านห๎วยกองมูล หมูํที่ 4  เป็นจุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็นถึงอ าเภอสบเมย มีทัศนียภาพที่สาวยามโดยเฉพาะบรรยากาศยามเช๎า  มีหมอกปกคลุมเบื้องลํางเป็น
แนวกว๎างคล๎ายทะเลหมอก เป็นที่นิยมของนักทํองเที่ยว 

(17) ดอยผาตั งบ้านเลโคะ  ตั้งอยูํบนพื้นทีบ่๎านเลโคะ หมูํที่ 1 เป็นยอดเขาสูงชันตะหงํานโดดเดํนโดยมี
พระพุทธรูปประดิษฐานเคียงข๎าง เมื่อมองลงไปสามารถเห็นทัศนียภาพได๎กว๎างไกลสุดตา มีภูเขาเรียงตัวเป็น
แนวสวยงาม เป็นสถานที่ทํองเที่ยวแหํงใหมํที่ได๎รับความนิยม เหมาะส าหรับผู๎ที่ชื่นชอบในการทํองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ  เส๎นทางระหวํางถนนกับดอยผาตั้งเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร สามารถใช๎รถยนต์ขึ้นไปได๎แตํต๎องใช๎
ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพระถนนคํอนข๎างแคบและลาดชัน ผู๎ขับขี่ต๎องมีความช านาญ หรือวําจะเดินขึ้นสูด
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กลิ่นไอของธรรมชาติ และชื่นชมทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เชํน ไม๎สัก ไม๎พันธ์พ้ืนเมือง ไม๎หายาก และสัตว์
ปุาหลายชนิดที่มีอยูํตามทางเดิน เชํน กระรอก นก 

 จุดอ่อน 
1) ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

(1) พ้ืนที่ต าบลสบเมยประกอบด๎วย 12 หมูํบ๎าน มี 2 หมูํบ๎านที่เป็นพ้ืนราบ อีก 10 หมูํบ๎านอยูํบน
พ้ืนที่สูง  ภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นภูเขาสูงลาดชัน ถนนเป็นดินลูกรัง บางจุดเป็นหลุมและบํอลึก โดยองค์การ
บริหารสํวนต าบลสบเมย ได๎ส ารวจเส๎นทางและปรับปรุงซํอมแซมเป็นประจ า แตํเนื่องจากพ้ืนที่หํางไกล และ
ต๎องใช๎งบประมาณในการก ากับดูแลคํอนข๎างสูง ท าให๎ไมํสามารถเข๎าท าการปรับปรุงได๎ทั่วถึงทุกจุด จึงท าให๎ชํวง
ฤดูฝนการคมนาคมล าบากและอาจจะลําช๎าไปบ๎าง  โทรศัพท์สาธารณะไมํทั่วถึงการติดตํอสื่อสารลําช๎า ไฟฟูาใช๎
ระบบโซลําเซลล์   

(2)  ปัญหาความขัดแย๎งในเรื่องการสร๎างถนน เนื่องจากพ้ืนที่บางสํวนเป็นปุาสงวน การกํอสร๎างหรือ
ขยายถนนต๎องขออนุญาตใช๎พื้นที่ปุาไม๎และใช๎เวลาในการด าเนินเรื่องนาน 

(3)  ปัญหาการช ารุดของถนนสายหลัก - สายรอง  เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลสบเมย เป็นที่ตั้งของศูนย์พัก
พิงการสูร๎บบ๎านแมํลามาหลวงซึ่งมีประชากรอยูํประมาณ 13,875 คน ท าให๎มีการใช๎ถนนภายในพ้ืนที่มากและ
เกิดการช ารุดอยูํบํอยครั้ง ประกอบกับฤดูฝนที่กินระยะเวลาหลายเดือนตั้งแตํเดือน พฤษภาคม –สิงหาคม ท า
ให๎มีการมีสัญจรไปมาคํอนข๎างมากสํงถนนให๎ถนนทรุดโทรม  การปรับปรุงซํอมแซมลําช๎ าเนื่องจากต๎องใช๎
งบประมาณในการด าเนินการสูง ประกอบกับถนนสายหลักยังอยูํในความควบคุมดูแลของกรมทางหลวงการจะ
ด าเนินการปรับปรุงซํอมแซมต๎องขออนุญาตด าเนินการและต๎องเป็นไปตามมาตรฐาน ท าให๎ไมํสามารถ
ด าเนินการได๎ทันทํวงที  ปัญหาความปลอดภัยในการสัญจร เนื่องจากถนนในพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นถนนลูกรังและ
คดเค้ียวลาดชันท าให๎ผู๎ที่ไมํช านาญทางหรือนักทํองเที่ยวประสบปัญหาอุบัติเหตุบํอยครั้ง 

(4)  ปัญหาการขาดน้ าในการอุปโภค-บริโภค  เนื่องจากระบบประปาไมํได๎มาตรฐานการด าเนินงาน
กํอสร๎างสาธารณูปโภคใหมํๆยังไมํสามารถใช๎งานได๎ ประชาชนขาดความรู๎ในการดูแลรักษา   

(5) ปัญหาการขาดแคลนแหลํงน้ าส าหรับใช๎อุปโภคบริโภค  โดยประชาชนในพ้ืนที่ใช๎น้ าจากแหลํงน้ า
ธรรมชาติและอํางเก็บน้ า ในชํวงฤดูแล๎งน้ าแห๎งขอด ตื้นเขิน   

(2)  ด้านเศรษฐกิจ 
(1)  ปัญหาความยากจนเนื่องจากการวํางงาน ไมํมีผู๎ประกอบการในพ้ืนที่ต าบลสบเมย  แรงงานที่มี

ไมํได๎รับ  การจ๎าง 
(2)  ปัญหาการขาดแคลนที่ดินท ากินและไมํสามารถขอที่ดินท ากินได๎เนื่องจากติดเขตปุาสงวน และ

เป็นที่ลาดชันท าให๎ล าบากตํอการท าเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ 
(3)  ปัญหาผลิตผลทางการเกษตรไมํเพียงพอตํอความต๎องการในครัวเรือนเนื่องจากขาดต๎นทุนในการ

ผลิตและขาดทักษะในการประกอบอาชีพ  ประกอบกับไมํได๎รับการพัฒนาสํงเสริมจากหนํวยงานราชการ 
(4)  ปัญหาการขาดตลาดในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  บางครั้งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎ตาม

เปูาหมายแตํไมํสามารถจ าหนํายได๎ในชํวงเวลาดังกลําว  ท าให๎ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  
(5)  ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เนื่องจากราคาตลาดผันผวนตามยุคสมัย เกษตรกรไมํสามารถคาดเดา

เหตุการณ์ รัฐบาลไมํได๎รับประกันราคาสินค๎า 
(6)  ปัญหาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให๎ตรงตามยุคสมัย ไมํได๎รับการสํงเสริมและพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์จากหนํวยงานราชการ 
(7)  ปัญหาคําครองชีพที่เพ่ิมข้ึนเนื่องจากราคาน้ ามันได๎ปรับตัวสูงขึ้น 

(3) ด้านสังคม 
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(1) ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่กันดารหํางไกลความเจริญ
ท าให๎มีการโยกย๎ายบํอย และไมํสามารถสรรหาคนมาทดแทนได๎ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

(2) ปัญหาการขาดแคลนโรงเรียน  เนื่องจากบางหมูํบ๎านมีหลายหยํอมบ๎านแตํมีโรงเรียนแหํงเดียวท า
ให๎เด็กต๎องเดินทางเท๎ามาเรียนหนังสือท าให๎เหนื่อย นานเข๎าก็ไมํมาเรียนหนังสือ 

(3) โรงเรียนขาดอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยท าให๎โอกาสในการรับรู๎ของเด็กในต าบล
สบเมยไมํเทําเทียมกับเด็กในตัวเมือง 

(4)  ปัญหาการขาดแคลนโรงพยาบาล สถานีอนามัยและบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือทาง
การแพทย์  

(5)  ปัญหาการลักลอบเข๎าเมืองของแรงงานตํางด๎าว  ท าให๎เกิดปัญหาอาชญากรรมตํางๆเชํน การลัก
ขโมย ขํมขืน และการท าร๎ายชีวิต ฯลฯ 

(6)  ปัญหายาเสพติด เนื่องจากพ้ืนที่ติดชายแดนประเทศพมําท าให๎เป็นเส๎นทางล าเลียงและพักยาเสพ
ติด  
(4)  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

(1)  เยาวชนขาดการรักท๎องถิ่นของตนเองให๎ความส าคัญกับวัฒนธรรมตํางชาติมากกวํา 
(2)  ขาดแคลนการบ ารุงรักษา  วัตถุโบราณ  โบราณสถานในท๎องถิ่น 
(3)  ประชาชนให๎ความส าคัญกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาน๎อยลง 

(5)  ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1)  ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ บุกรุกปุาต๎นน้ าและตัดไม๎ท าลายปุา 
(2)  ปัญหาการเกิดมลพิษในอากาศเนื่องจากการเผาปุา 
(3)  ปัญหาความต๎องการของนายทุน ท าให๎มีการบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม๎เพ่ิมมากขึ้น 

(6) ด้านการท่องเที่ยว 
(1)  เนื่องจากข๎อจ ากัดทางภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงลาดชัน การคมนาคมล าบาก ไมํมีที่พักและ 

ร๎านอาหารรองรับนักทํองเที่ยว 
(2)  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องไมํให๎ความส าคัญและปรับปรุงสถานที่ทํองเที่ยวให๎อยูํในสภาพดี 
(3)  ขาดการประชาสัมพันธ์และสํงเสริมการทํองเที่ยวจากหนํวยงานของรัฐ  เอกชน  อยํางจริงจัง 
(4)  นักทํองเที่ยวไมํประทับใจในสถานที่ทํองเที่ยวและบริการ ผิดหวัง  และไมํกลับมาอีก 

  (5)  ขาดแคลนผู๎ประกอบการทํองเที่ยวในพื้นที่   

 โอกาส 
(1) องค์การบริหารสํวนต าบลสบเมย ได๎รับการถํายภารกิจตาม พรบ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  ในการให๎บริการด๎านสาธารณะ 
(2) การกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตาม พรบ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542  

โดยระบุให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตามความพร๎อมและความเหมาะสมและความ
ต๎องการภายในท๎องถิ่น 
 (3) สํงเสริมให๎เกษตรกรมีการรวมกลุํมเพื่อผลิตสินค๎า และสํงเสริมการขายสินค๎า  OTOP  ของคนใน
ชุมชน 
 (4) สํงเสริมให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติโดยผสมผสานระหวํางวิถีชีวิตของคนในชนบทการอยูํ
รํวมกับคนในชุมชนและการสร๎างงานในครัวเรือน 
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          (5) เพ่ิมคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าและให๎ประชาชนเข๎าถึงบริการได๎อยํางไมํเป็น
อุปสรรคพร๎อมทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการสาธารณสุขให๎มีประสิทธิภาพทั่วถึงและครบวงจนทั้งการ
รักษาพยาบาลการฟ้ืนฟูสุขภาพ การปูองกันโรค และการสํงเสริมสุขภาพ 

 อุปสรรค 
1)  ประชาชนไมํติดตามข๎อมูลขําวสารจากหนํวยงานราชการท าให๎กลไกการตรวจสอบภาคเอกชนไมํ

เข๎มแข็ง 
2)  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักบ๎านเกิด เปิดโอกาสให๎นายทุนบุกรุกทรัพยากรปุาไม๎ 

3)  ประชาชนไมํให๎ความส าคัญตํอการพัฒนาท๎องถิ่น ไมํแสดงความคิดเห็นและเข๎ารํวมประชาคมน๎อย 
ท าให๎ไมํทราบปัญหาและความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง 

4)  ต าบลสบเมย พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นภูเขาสูงท าให๎เกิดปัญหาอุทกภัย วาตภัยและโคลนถลํม  ชํวงฤดู
ฝนเกิดน้ าไหลหลาก   

5)  การมีวัฒนธรรม ภาษา ที่แตกตํางกันท าให๎การสื่อสารล าบาก 

6)  การมีพ้ืนที่พักพิงผู๎สู๎รบในพ้ืนที่ต าบลสบเมย และมีประชากรอาศัยอยูํจ านวนมากท าให๎เกิดปัญหา
ด๎านอาชญากรรมและการลักขโมย 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนตามยุคสมัย ท าให๎เกิดเหตุการณ์ตํางๆหลากหลายโดยตัวแปรส าคัญ

มาจากสภาพแวดล๎อมภายนอกดังตํอไปนี้ 
 ด๎าน สถานการณ์ภาพ

แวดล๎อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข๎อง 

ขอบขํายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต๎องการ  

พ้ืนที่เปาูหมาย/ 
กลุํมเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน๎มอนาคต 

๑.โครงการสร๎าง
พ้ืนฐาน 

๑) การคมนาคมขนสํง  
ถนนสํวนใหญํในพื้นที่
ต าบลสบเมยยังเป็น
ถนนดินลูกรัง และมี
ลักษณะเป็นหลุมบํอลึก 
ท าให๎การสัญจรไปมา
ระหวํางวันล าบาก 
โดยเฉพาะในฤดูฝน 
 
 
 
 
 
 
 
2) รางระบายน้ ายังไมํ
ครอบคลุมถนนทุกเส๎น

- ต๎องการให๎มีการซํอม
บ ารุงถนนตามสภาพ
พ้ืนที่ให๎อยูํในสภาพดี 
ใ ช๎ ง า น ไ ด๎ อ ยํ า ง
ปลอดภัย ปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
- ต๎ อ ง ก า ร ให๎ มี ก า ร
อนุญาตให๎ใช๎พ้ืนที่ปุา
ใ นก า ร ตั ด ถ นน เ ข๎ า
หมูํบ๎าน 
-ต๎องการให๎มีการตั้ ง
งบประมาณเ พ่ิมขึ้ น  
ในการจัดท าถนนคสล.
การปรับปรุงซํอมแซม
ถนนดิน/ถนนลูกรัง  
-ต๎องการรางระบาย
น้ าคสล.เพ่ือระบายน้ า

- ในเขตอบต.สบ
เมย หมูํที่ 1 - 12 

-ประชาชนมีถนน 
คสล.ในพ้ืนที่ต าบล
สบเมยทั่วทั้งต าบล 
-ถ น น ดิ น / ถ น น
ลู ก รั ง มี ส ภ า พ ดี 
ได๎รับการปรับปรุง
พัฒนาให๎สามารถ
ใช๎งานได๎จริงและมี
ความปลอดภัยสูง 
-มีการอนุญาติให๎ใช๎
พ้ื น ที่ ปุ า ใ น พ้ื น ที่
ต าบลสบเมย 
 
 
 
-ถนนในพ้ืนที่ต าบล
สบเมยมีรางระบาย
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ในพ้ืนที่ต าบลสบเมย 
 

จากถนน ปูองกันน้ า
ทํวมขังและท าให๎ถนน
ช ารุด เป็นหลุม  
 

น้ าครบทุกเส๎นทาง 
 

 
 

ด๎าน สถานการณ์ภาพ
แวดล๎อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข๎อง 

ขอบขํายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต๎องการ  

พ้ืนที่เปาูหมาย/ 
กลุํมเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) การขาดแคลนน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

-ต๎องการน้ าดื่มน้ าใช๎
ครบทุกหมูํบ๎ าน ทุก
ครัวเรือน 
-สภาพพ้ืนที่สูงท าให๎
ก า ร กํ อ ส ร๎ า ง ร ะบบ
ประปา เป็ น ไ ด๎ ด๎ ว ย
ความล าบาก การขุด
ทํอสํงน้ าผํานพ้ืนที่ปุา
ซึ่งยังไมํมีการอนุญาติ
อยํางเป็นทางการ 
-การเผาปุาในฤดูร๎อน
เป็นประจ าทุกปีท าให๎
ทํอสํงน้ าประปาไหม๎ 
ช ารุด แตกหัก ได๎รับ
ความเสียหายอยําง
หนัก ต๎องมีการจัดซื้อ
ใ ห มํ ทุ ก ค รั้ ง  ท า ใ ห๎
สิ้นเปลืองงบประมาณ 
-ประชาชนไมํชํวยกัน
บ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ
ประปา 
-แหลํงน้ าที่ ใช๎ในการ
ท าประปาตื้นเขิน น้ า
น๎อย ซึ่งมาจากการที่
ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยท าลายลงโดยฝีมือ
มนุษย ์

 -ทุกหมูํบ๎านในพ้ืนที่
ต า บ ล ส บ เ ม ย
ต๎องการมีน้ าสะอาด
ใช๎ในครัวเรือนและ
การเกษตร 
-ต๎องการให๎มีการ
อนุญาติใช๎พ้ืนที่ปุา
เป็นการถาวร 
-ต๎องการให๎มีการ
เ ฝู า ร ะ วั ง แ ล ะ
ควบคุมไฟปุาให๎อยูํ
ในวงจ ากัดไมํเกิด 
อันตรายแกํทํอสํง
น้ า 
-ประชาชนชํวยกัน
บ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ
ปู อ ง กั น ไ มํ ใ ห๎ ทํ อ
ป ร ะ ป า ช า รุ ด
เสียหาย หมั่นตรวจ
ตราและเฝูาระวัง
ระบบประปาให๎อยูํ
ในสภาพด 
-ประชาชนชํวยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติปุาต๎นน้ า
ให๎อยูํในสภาพดี ไมํ
ตัดไม๎ท าลายปุาใน
พ้ื น ที่ ห ว ง ห๎ า ม 
ก าหนดโซนในการ
ใช๎ประโยชน์ 
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ด๎าน สถานการณ์ภาพ
แวดล๎อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข๎อง 

ขอบขํายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต๎องการ  

พ้ืนที่เปาูหมาย/ 
กลุํมเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน๎มอนาคต 

 4) การขยายเขตไฟฟูา
และติดตั้งไฟกิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) การกํอสร๎างสนาม
กีฬา/สะพาน/ศาลา
เอนกประสงค์ 

-ในพ้ืนที่ต าบลสบเมย
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช๎ ยั ง ไ มํ
ครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน 
โดยมีไฟฟูา 8 หมูํบ๎าน 
ไมํมีไฟฟูา 5 หมูํบ๎านดังนี ้
หมูํบ๎านดังนี้ไมํมีไฟฟูาใช๎ 
1. บ๎านกลอโคะ 
2. บ๎านทีฮือลือ 
3.บ๎านปูุแก๎ว,ทีชะห๎วย
ยาก (หยํอมบ๎าน) 
4.บ๎านทียาเพอ ,ห๎วย
ไชยยงค์ (หยํอมบ๎าน) 
5.บ๎านขุนแมํคะตวน 
ซึ่งในขณะนี้ 
ประชาชนต๎ อ งการ
ขยายเขตไฟฟูาให๎ทั่ว
ทั้งต าบลแตํยังติดขัด
ในเรื่องงบประมาณที่
ได๎ รั บการสนับสนุน
จากสํวนกลาง(ไฟฟูา) 
-ต๎ อ ง ก า ร ไ ฟ กิ่ ง ใ น
หมูํบ๎านโดยเฉพาะจุด
เสี่ยง จุดแยก  
-ต๎ อ งกา รขยาย เขต
ไฟฟูาเพ่ือการเกษตร
ทุกหมูํบ๎าน  
-ต๎องการสนามกีฬา
เพ่ือเลํนกีฬาและท า
กิจกรรมกลางแจ๎ง  
-ต๎ อ ง ก า ร ซํ อ ม แ ซ ม
สะพานข๎ามห๎วยให๎อยูํ
ในสภาพดี ปลอดภัย
ตํอการเดินทางสัญจร 
-ต๎ อ ง ก า ร ศ า ล า
เอนกประสงค์เพ่ือใช๎
ท ากิจกรรมในชุมชน 

ทุกหมูํบ๎านในพ้ืนที่
ต าบลสบเมย  
ม. 1 – 12 

 
 
 
 
 
 
 

-มี ก า ร ขย าย เขต
ไฟฟูาทั่วทั้งต าบล
สบเมย ทุกหมูํบ๎าน 
-มีไฟกิ่งในหมูํบ๎าน
โดยเฉพาะจุดเสี่ยง 
จุดแยก ทางรํ วม 
และพ้ืนที่สาธารณะ 
รวมถึงจุดที่มีชุมชน
แนํนหนา 
-มี ก า ร ขย าย เข ต
ไ ฟ ฟู า เ พ่ื อ ก า ร 
เกษตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-มีสนามกีฬาอยําง
น๎อยหมูํบ๎านละ 1 
แหํง 
-มี ก า ร ซํ อ ม แ ซ ม
สะพานข๎ามล าห๎วย
บ๎านแมํทะลุ ม.5 
-มีศาลาอเนกประ 
สงค์ ม. 3,ม.6 ม.7 
ม.8 ม.9 ม.10 ม.
11 
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ด๎าน สภาพแวดล๎อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข๎อง 

ขอบขํายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต๎องการ  

พ้ืนที่เปาูหมาย/ 
กลุํมเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน๎มอนาคต 

. 2 ด๎านเศรษฐกิจ 
กิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ด๎าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
สวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสํงเสริมแนว
ทางการประกอบอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสํงเสริมการศึกษา 
สํงเสริมด๎านศาสนา 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
สวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ป ร ะ ช น สํ ว น ใ ห ญํ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
เกษตรกรรม ปลูกข๎าว 
ปลูกพืชสวนหมุนเวียน 
ซึ่งสํวนใหญํได๎รับการ
สํงเสริมให๎ความรู๎จาก
ห ล า ย ห นํ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข๎อง ประชาชนมี
ความรู๎ในการประกอบ
ชีวิต แตํขาดพ้ืนที่ ใน
การเพาะปลูก  และ
แหลํงน้ าที่ใช๎เพียงพอ
ตลอดปี  
-ป ร ะ ช า ช น ไ ด๎ รั บ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อํานออกเขียนได๎  มี
การสํงเสริมความรู๎ทั้ง
ใ น ร ะ บ บ แ ล ะ น อ ก
ระบบ  
-ประชาชนรํวมรักษา
ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม
ประ เพณีภู มิ ปัญหา
ท๎องถิ่นจากรุํนสูํรุํนเชํน 
สงกรานต์ ลอยกระทง 
แหํเทียนพรรษา ฯลฯ 
-การเข๎าถึงสวัสดิการ
ของภาครัฐได๎รับการ
ประชาชสัมพันธ์อยําง
ทั่วถึง เชํนเบี้ยยังชีพ 
บัตรประชารัฐ 
-ด๎ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข
เข๎าถึงยากและรอนาน 
เพราะอยูํหํางไกลจาก
ชุมชน ไข๎เลือดออกชุก
ชุ ม  ประชาชนขาด
ความเชื่อมั่นในรพ. 

ทุกหมูํบ๎านในพ้ืนที่
ต าบลสบเมย  
ม. 1 – 12 
 
 
 
 
 
 
 

-มีความรู๎ เพียงพอ
ต๎องการแหลํงน้ าใน
การเพาะปลูก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ต๎องการทุนการ 
ศึกษาส าหรับเด็ก
เรียนดีแตํยากจน 
-ต๎ องการงบประ 
มาณในการสํงเสริม
วัฒนธรรมพ้ืนบ๎าน
เชํน สะล๎อ ซอ ซึง 
แ ล ะ ก า ร ล ะ เ ลํ น
พ้ืนบ๎าน 
-ต๎องการเบี้ยยังชีพ
เพ่ิมมากขึ้น  
-ต๎ อ ง ก า ร ห ม อ
เ ฉพาะทาง  และ
อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกให๎เร็วขึ้น 
-ต๎องการให๎มีการ
ควบคุมโรคไข๎เลือด 
ออก โดยกา ร พํน
หมอกควันทุกพ้ืนที่  
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ด๎าน สภาพแวดล๎อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข๎อง 

ขอบขํายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต๎องการ  

พ้ืนที่เปูาหมาย/ 
กลุํมเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน๎มอนาคต 

. 4 ด๎านการสร๎าง
เมืองนําอยูํ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ด๎านการ

 ทํองเที่ยว
 
 
 
 
 
 
6.ด๎านการเมืองการ
บริหารและการมี
สํวนรํวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสํงเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
การสํงเสริมด๎านการมี
สํวนรํวมของ
ประชาชน 

มีการตัดไม๎ท าลายปุา
เพ่ิมข้ึน ในฤดูร๎อนมี
การเผาปุาเพื่อสร๎าง
แหลํงอาการจ าพวก
เห็ด ท าให๎เกิดปัญหา
ภาวะโลกร๎อน สร๎าง
มลภาวะทางอากาศ 
เดือดร๎อนกันทั่วหน๎า
ทั้งหนํวยงานรัฐและ
เอกชน ภาคประชา 
ชนรํวมกันแก๎ไข 
ปัญหาดังกลําวอยําง
เข๎มงวด  
 
สิ่งอ านวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐาน
เชํน ห๎องน้ า ลานชม
วิว ยังไมํได๎รับการ
ปรับปรุงแก๎ไข พ้ืนที่
โดยรอบรกทึบและ
ขาดการดูแล 
 
ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการพัฒนาท๎องถิ่น
คํอนข๎างน๎อย มองวํา
เป็นเรื่องของหนํวย 
งาน ที่จะขับเคลื่อน
นโยบาย  
การเห็นแกํตัวและ
เห็นแกํพวกพ๎อง
รวมถึงผลประโยชน์
ทับซ๎อนท าให๎การมี
สํวนรํวมลดล๎อยลง 
ขาดความเชื่อมั่นใน
ท๎องถิ่น  

 ประชาชนคาดหวัง
ให๎หนํวยงานของ
รัฐด าเนินการ
จริงจังกับผู๎บุกรุก
พ้ืนที่ปุา การตัดไม๎
ท าลายปุา รวมถึง
การเผาปุา 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนคาดหวัง
ให๎ท๎องถิ่นทํุม
งบประมาณลงไป
เพ่ือด าเนินการ
กํอสร๎าง/ปรับปรุง
ซํอมแซม สิ่ง
อ านวยความ
สะดวก  
ประชาชนคาดหวัง
ให๎ท๎องถิ่นสามารถ
พ่ึงพาได๎    
อยากให๎ระเบียบ
กฎหมายเปิดชํอง
ให๎สามารถด าเนิน
ได๎ทุกอยําง  
และคาดหวังวํา
ผู๎บริหารที่ตนเลือก
จะท าหน๎าที่ได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ  
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สํวนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปสูํการปฏิบัติ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด๎าน แผนงาน หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนํวยงาน
สนับสนุน 

1 โครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการบริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองชําง กองคลัง 

ด๎านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด กองชําง 

2 ด๎านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็ง 

ส านักปลัด กองคลัง 

ด๎านการเศรษฐกิจ แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็ง 

ส านักปลัด กองคลัง 

3 ด๎านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
สาธารณสุข และ
สวัสดิการสังคม 

ด๎านบริหารงานทั่วไป แผนงานการศึกษา 
แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็ง 
 

ส านักปลัด กองคลัง 

4 การสร๎างเมืองนํา
อยูํอนุรักษ์
ทรัพยากร 

ด๎านบริหารงานทั่วไป 
ด๎านการเศรษฐกิจ 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด กองคลัง 

6 การพัฒนาด๎านการ
ทํองเที่ยว 

ด๎านการบริหารงานทั่วไป 
 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ส านักปลัด 
 
กองชําง 

กองคลัง 

7 ด๎านการเมืองการ
บริหารและการมี
สํวนรํวม 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
ด๎านงบกลาง 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

กองชําง ส านักปลัด 

 


