
 
 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
 ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องก าหนดกิจกรรม
ต่างๆ ไว้ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ  วัตถุประสงค์  นโยบาย  เปูาหมาย  และเปูาหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของประชาชนในท้องถิ่นในอนาคต  
การท่ีท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด  จ าเป็นจะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์  หรือภาพในอนาคตมา
แปลงสู่การปฏิบัติและในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น  จะต้องตระหนักว่าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง  แผนกรม  และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็นแผน
ระดับชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ตลอดจนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอ าเภอ 
 เทศบาลต าบลริมปิง  ในฐานะเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  จ าเป็นท่ีจะต้อง
ตระหนักถึงแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อให้
แผนการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลริมปิง  สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ
ชาติ  แผนและนโยบายท่ีเทศบาลต าบลริมปิงสามารถน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  ได้แก่  

3.1.1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559) และการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล สรุป
ได้ดังนี้ 

 (1) วิสัยทัศน์ 
  ประเทศไทย มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง” 
 (2) พันธกิจ 

๑) สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรม 
เพื่อให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนใน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล 

๒) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้
และการสร้างสรรค์ของคนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมท้ังยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพ พร้อมท้ังปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 

บทที่ 3 
แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลต าบลรมิปงิ 



๓) สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความ
เส่ียงจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ และทักษะ 
สามารถรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงอย่างมีเหตุผล 

(3) วัตถุประสงค ์

๑. คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เกิดความเป็นธรรม และมีธรรมาภิบาล  

๒. ประชาชนได้รับการพัฒนาท้ังทางกาย ใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคน  

๓. เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาค มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภค
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

๔. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีเพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ 

     (๔) เป้าหมายหลัก 

๑. ความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ลดความเหล่ือมล้้าด้านรายได้ การประกอบ
อาชีพ การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร และกระบวนการยุติธรรม ลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน เพิ่มคะแนนภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปช่ันให้ไม่ต้่ากว่า ๕.๐ คะแนน  

๒. ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีป้องกันได้ ลดอัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จ เพิ่ม
จ้านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักทุกระดับสูงกว่าร้อยละ ๕๐ และ
ความอบอุ่นของครอบครัวเพิ่มข้ึน  

๓. เศรษฐกิจเติบโตเฉล่ียร้อยละ ๕ ต่อปี อัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมาย ผลิต
ภาพการผลิตรวมสูงขึ้นไม่ต้่ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ รักษา
ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้พอเพียงต่อความต้องการของผู้บริโภค และลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๔. รักษาสัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้ไว้ไม่ต้่ากว่าร้อยละ ๓๓.๕ ของพื้นท่ีประเทศ ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น  

(5) ตัวชี้วัด 

เป้าหมายท่ี ๔.๓.๑ ประกอบด้วย ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่ม
ประชากรท่ีมีรายได้สูงสุดร้อยละ ๑๐ กับกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐ สัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ี
สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม การถือครองท่ีดินของกลุ่มคนต่างๆ คดีความขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าท่ีรัฐต่อ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน คดีในศาลปกครองต่อ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน และดัชนีภาพลักษณ์
การทุจริตประพฤติมิชอบ   

เป้าหมายท่ี ๔.๓.๒ ประกอบด้วย อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีป้องกันได้ อัตราการฆ่าตัว
ตายส้าเร็จ จ้านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักทุกระดับ ดัชนีความ
อบอุ่นของครอบครัว 



เป้าหมายท่ี ๔.๓.๓ ประกอบด้วย อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิต
ภาพการผลิตรวม อัน ดับความสามารถในการประกอบธุ รกิ จ  ปริมาณการปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 

เป้าหมายท่ี ๔.๓.๔ ประกอบด้วย ร้อยละของพื้นท่ีป่าไม้ต่อพื้นท่ีประเทศ ร้อยละของ
องค์กรชุมชนท่ีด้าเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่อองค์กรชุมชนท้ังหมด 

(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

การพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจก้าวหน้ามั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชนด้ารงชีวิต
อย่างมีความสุข ภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกท่ีคาดการณ์ได้ยากและมี
แนวโน้มรุนแรงท้ังการเมืองในประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง 
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกัน
ปัจจัยเส่ียง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการให้ความส้าคัญกับการ
พัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง มีโอกาสได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาเศรษฐกิจจากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้ความส้าคัญกับ
ยุทธศาสตร์ที่มีล้าดับความส้าคัญสูง ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย
เข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพและสามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี  โดยเฉพาะกลุ่มคน
ยากจน คนด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว รวมท้ังชนกลุ่มน้อยและต่างชาติพันธุ์ 
สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรท่ีจะเป็นฐานการประกอบ
อาชีพที่มั่นคง ยกระดับรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้
ทุกคนในสังคมไทย สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานอันพึงมีพึงได้ เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การท้าและบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน สร้าง
ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจของระบบบริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานของการใช้หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรมและจริยธรรม และหลักผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ รวมท้ังยึดหลักความมี
อิสระและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไข มี
แนวทางส้าคัญ ดังนี้ 

๑) สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ
จัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง โดยสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก
และการสร้างโอกาสเศรษฐกิจให้คนฐานล่างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศ สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ปรับระบบการคุ้มครองทางสังคมให้
ครอบคลุมทุกคนอย่างท่ัวถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ้าเป็น ส่งเสริมการจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอาชีพ
และยกระดับคุณภาพชีวิต รวมท้ังการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนใน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย  



๒) จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดยสร้าง
โอกาสอย่างเป็นธรรมให้กลุ่มด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึง เสริมสร้างความมั่นคงให้คนยากจนมีความพร้อมรับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ และ
สนับสนุนการสร้างสังคมสวัสดิการ  

๓) เสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม
และสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี โดย
เสริมสร้างพลังทางสังคมให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ เลือกและตัดสินใจในการ
ด้ารงชีวิตด้วยตนเอง เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาต่างๆ ของชุมชนด้วย
ตัวเอง สนับสนุนการพัฒนาส่ือปลอดภัยและส่ือสร้างสรรค์ ในการสร้างค่านิยมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมใน
การพัฒนาสังคมไทย เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ้านาจ
การตรวจสอบท่ีเข้มงวดและรอบด้าน และมีการรับผิดรับชอบท่ีเหมาะสม ปฏิรูปการเมืองไทยท้ัง
ระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน และสร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรม 

๔) เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้้าหนึ่งใจ
เดียวกัน โดยสร้างค่านิยมใหม่ท่ียอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเช่ือใจและเกื้อกูลกันในสังคม 
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภิบาลน้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยท่ีถูกต้องและเหมาะสม และ
สร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีจิตส้านึกวัฒนธรรมท่ีดีงามและรู้
คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง และเป็น
พลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัวชุมชน และสังคมให้มั่นคงและเอื้อต่อการพัฒนาคนอย่ าง
สอดคล้องกับบริบทการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต มีแนวทางส้าคัญ ดังนี้  

๑) การส่งเสริมคนไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้น และมี
การกระจายตัวประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่  โดยส่งเสริมคู่สมรสท่ีมี
ศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต้่ากว่าระดับท่ีเป็นอยู่
ปัจจุบัน และสนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับศักยภาพ  โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นท่ี  

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศในอนาคต โดยการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
การเกื้อกูล เสริมสร้างทักษะให้คนมีจิตสาธารณะ ด้วยการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และการต่อยอดสู่
นวัตกรรมความรู้ การสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ และ
สร้างจิตส้านึกของประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 



๓) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คน
ทุกกลุ่มทุกวัยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีเป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและ
องค์ความรู้ใหม่ โดยสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยการสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าท่ีของ
คนไทยทุกคน สร้างนิสัยใฝ่รู้และรักการอ่านต้ังแต่วัยเด็ก ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรและส่ือทุก
ประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ส่ือสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย การสร้างปัจจัยสนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  

๔) เส ริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ ดีงามของไทยมาขับเคลื่ อน
กระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาบทบาทของสถาบันหลัก
ทางสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ น้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัต
ลักษณ์ท่ีโดดเด่นของชุมชน คุณค่าของความสงบสุขและการแบ่งปันตามวิถีด้ังเดิม มาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้น้าความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาต่อยอด
ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาสังคมของประเทศ บูรณาการกลไกการด้าเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิในการเข้าถึงบริการของรัฐและสิทธิชุมชน ท้ังในระดับครอบครัว ระดับชุมชน
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากลให้เช่ือมสัมพันธ์กันอย่างเกื้อกูล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน 

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน มุ่งพัฒนาให้
ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความสมดุล มั่นคงและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด 
และมีราคาท่ีเหมาะสม เป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมท้ังสนับสนุนครัวเรือนและองค์กรเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสร้างให้ครัวเรือนและชุมชนมีความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงานสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีแนวทางส้าคัญ ดังนี้  

๑) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยรักษาและคุ้มครองพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรและสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมี
ท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ากินในท่ีดิน เร่งรัดการน้าท่ีดินท่ีซื้อจากเอกชนมาปฏิรูปเพื่อ
เกษตรกรรม เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบการบริหารจัดการท่ีดินให้เป็นรูปธรรม พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ฟื้นฟูค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีของชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตทาง
การเกษตร  

๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า โดยสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และสัตว์น้้า ท่ีสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สนับสนุนการผลิตทางการ เกษตรท่ีสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี 
ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีท่ีลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน 
เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์ให้สูงขึ้น ส่งเสริมการผลิตท่ีปลอดจากการตัดแต่งพันธุกรรม เพื่อคงไว้ซึ่ง
ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อมของประเทศ
ไทย สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหาร และ
พลังงาน สนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และมาตรฐานระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตาม



มาตรฐานท่ีก้าหนด รณรงค์ให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ และสนับสนุนการใช้
สารชีวภาพให้มากขึ้น ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กร ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหาร
จัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหาร การเพิ่มมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด ร่วมกับสถาบัน
เกษตรกร พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเหมาะสมทาง
การเกษตร สนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ของภาค
เกษตรที่เช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ท่ัวถึง 

๓) สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยพัฒนาระบบการ
สร้างหลักประกันเพื่อดูแลด้านรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคง และให้ครอบคลุมเกษตรกร
ท้ังหมด เร่งพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ให้สามารถคุ้มครองความเส่ียงด้านการผลิตทาง
การเกษตรจากทุกภัยพิบัติให้กับเกษตรกรในทุกพื้นท่ี ส่งเสริมระบบการท้าการเกษตรแบบมีพันธ
สัญญาท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น 
สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้อย่างครบวงจร พัฒนา
สถาบันเกษตรกรให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรรายย่อยท่ีได้รับผลกระทบจากการน้าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีต้นทุนต้่า  
อันเป็นผลจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

๔) สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพและชีวมวลในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน โดยส่งเสริมให้มีการปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้
เกษตรกรท้าการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและ
ท่ัวถึง ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเกื้อกูลกันในระดับชุมชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการน้าวัตถุดิบท่ีมีอยู่
และเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน สนับสนุนการ
ผลิตพลังงานทดแทนภายในชุมชน และส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีให้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

๕) สร้างความม่ันคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจาก
พืชพลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีใช้เป็นท้ังอาหารและพลังงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานทางชีวภาพท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มี
กลไกในการก้ากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างเสถียรภาพ
และความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต และปลุกจิตส้านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

๖) ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหาร
และพลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการ
ท้างานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการท้างานอย่างบูรณาการท้ังในส่วนกลางและระดับพื้นท่ี พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานต้ังแต่การผลิต การตลาด ไปจนถึงการบริโภค ให้
มีความถูกต้องและเข้าถึงได้ พัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้เอื้อต่อ



การพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  

๔. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู้ มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคง มีคุณภาพ โดยค้านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลด
ความเหล่ือมล้้า และกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม รักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม ท่ีเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม และให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคอาเซียนบนฐานปัญญา 
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีแนวทางส้าคัญ ดังนี้ 

๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดย
ปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุน ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
ตะวันออกกลาง และเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดและการ
กระจายผลผลิตไปสู่ตลาด ผลักดันการจัดท้าความตกลงการค้าเสรี และเร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมท้ังวางแนวทางป้องกันผลเสียท่ีจะเกิดขึ้น ส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกขนาดและระดับการเติบโตของธุรกิจให้สามารถเติบโตได้
อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ปรับโครงสร้างภาคบริการ 
อาทิ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ ขยายฐานการผลิตและ
การตลาดภาคธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพออกสู่ตลาดต่างประเทศ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจชุมชน พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ อาทิ พัฒนาปัจจัย
สนับสนุนท่ีเอื้อต่อพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการในการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ สนับสนุนความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเมือง ชุมชนสร้างสรรค์ และ
ผลักดันกลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีศักยภาพของประเทศ พัฒนาภาคเกษตร อาทิ ผลักดันการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตและการตลาด พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และพัฒนา
ปัจจัยแวดล้อมด้านการเกษตร และพัฒนาภาคอุตสาหกรรม อาทิ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง พัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนให้มีการ
เช่ือมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมท้องถิ่น และเตรียมพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักแห่ง
ใหม่  

๒) ปรับระบบการแข่งขัน ให้มีประสิทธิภาพ กระจายอย่างท่ัวถึงและเป็น
ธรรม โดยพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน ได้แก่ พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพ 
ประสิทธิภาพ และลดต้นทุน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียมด้วยต้น ทุนท่ี
เหมาะสม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการด้าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและ
สหกรณ์ทุกระดับ พัฒนาความรู้พื้นฐานทางการเงิน (Financial Literacy) ให้กับประชาชน พัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ได้แก่ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ้านวยต่อการพัฒนา
และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ท่ัวถึงและเพียงพอ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ 



ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ พัฒนาระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะทางราง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารท่ีทันสมัย 
พัฒนาศักยภาพการให้บริการน้้าอุปโภคบริโภคท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีมีมาตรฐานสากล
ครอบคลุมท้ังในเขตเมืองและพื้นท่ีชนบท และวางแผนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของภาครัฐและเอกชนให้
เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ได้แก่ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและ
พัฒนาพลังงานทางเลือก ก้ากับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาท่ีเหมาะสม มีเสถียรภาพ และเป็นธรรม 
ก้าหนดโครงสร้างราคาพลังงานทดแทนท่ีเหมาะสม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานจาก
แหล่งธรรมชาติเพื่อทดแทนเช้ือเพลิงจากฟอสซิล และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ 
และ ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ได้แก่ ปรับปรุงกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบธุรกิจการค้า การลงทุน การผลิตและบริการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และเร่งรัดการพัฒนา
บุคลากรด้านกฎหมายและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย 

๓) บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมให้มีเสถียรภาพ โดยการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน ได้แก่ รักษาเสถียรภาพของราคาควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
โดยรวม (Financial Stability) สร้างความสมดุลระหว่างตลาดเงินและตลาดทุน ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงิน พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยให้ครอบคลุมความเส่ียงทุกรูปแบบ มีระบบบริหาร
จัดการเงินทุนจากต่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของอาเซียนในระบบเศรษฐกิจการเงิน
โลก และส่งเสริมการออมในทุกระดับและทุกกลุ่มอาชีพ บริหารจัดการด้านการคลัง ได้แก่ ปรับระบบ
การจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ พิจารณา
ความเส่ียงทางการคลังและน้ารายงานความเส่ียงทางการคลังมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารเงินนอกงบประมาณและกองทุนนอกงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส พัฒนา
รัฐวิสาหกิจให้มีการด้าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังของภาค
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค มุ่ง
เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพท่ีต้ังเชิงยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกให้สามารถใช้ประโยชน์จากภูมิภาค
ได้อย่างสูงสุด เตรียมพร้อมและปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและภูมิภาคท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อเสริมสร้าง
ประโยชน์ของไทยในด้านการค้า การลงทุน การเงินและโอกาสด้านการตลาดระหว่างประเทศ  
เสริมสร้างบทบาทของไทยเพื่อให้ไทยเป็นส่วนส้าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคต่อ
ภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนและพันธมิตร และเอเชียแปซิฟิก ส่งเสริมบทบาทของไทยในกรอบ
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีน้าไปสู่การพัฒนาร่วมกันท่ียั่งยืนบนพื้นฐานของความเท่าเทียม
และความไว้เนื้อเช่ือใจ และเสริมสร้างความสามารถในการแก้ไขผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหา
ร่วมระหว่างประเทศท่ีเป็นประเด็นฉุดรั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน มีแนวทางส้าคัญ ดังนี้ 

๑) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ โดยพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากลโดยเฉพาะรูปแบบบริการขนส่งท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนา
ระบบเครือข่ายและการบริหารเครือข่ายธุรกิจของภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดท้ังห่วงโซ่
อุปทานในภูมิภาค ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อลดจ้านวนเอกสาร  
ต้นทุนการด้าเนินงาน และระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการขนส่งผ่านแดนและข้ามแดน พัฒนาบุคลากร



ในธุ รกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อ เพิ่ม ศักยภาพของภาคเอกชนไทยท้ังในด้านทักษะ
ภาษาต่างประเทศ และความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวพื้นท่ีชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิตกับพื้นท่ีตอนในของ
ประเทศ 

๒) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค 
มุ่งเน้นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างฐานการผลิตตามแนว Economic Corridor ซึ่ง
เป็นยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ีท่ีสามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยพัฒนา
พื้นท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวในภูมิภาค พัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนให้มีบทบาทการเป็นประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ท้ังพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนท่ีพัฒนาต่อเนื่องและพื้นท่ีใหม่ และบูรณาการแผนพัฒนาพื้นท่ี
เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเช่ือมโยงแผนพัฒนาเพื่อให้บรรลุประโยชน์ร่วมท้ังในด้านความ
มั่นคงและเสถียรภาพของพื้นท่ี  

๓) สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผลักดันให้ไทยมี
บทบาทน้าท่ีสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะต้องมีการ
เตรียมการโดยพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมท้ัง
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้าน
สาธารณสุข ท้ังบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ
ของภูมิภาค เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล และก้าหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ  

๔) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมี
บทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการด้าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษา
สมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและมหาอ้านาจต่างๆ และประโยชน์อื่นๆ ของประเทศท้ังในด้าน
การค้า ความมั่นคงของอาหาร/พลังงาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย การสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนในกรอบนานาชาติและการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของไทยและภูมิภาค
โดยรวม โดยรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก้าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือท่ี
ด้าเนินอยู่ และรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ้านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ้านาจใหม่ 

๕) สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ ในลักษณะเกื้อกูลกัน 
ผ่านกิจกรรมเช่ือมโยงห่วงโซ่การผลิตและการเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่างกันอย่างเสรีและมี
ประสิทธิภาพ โดยเร่งด้าเนินการด้านการยอมรับมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออ้านวยความ
สะดวกการเคล่ือนย้ายแรงงาน ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน และคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและ
แรงงานไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ 

๖) ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และ
การแพร่ระบาดของโรคภัยท่ีส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจในระยะยาว จากผลกระทบในด้านความ
มั่นคงแห่งชีวิต เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยพัฒนา
ศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ปัญหายาเสพติด 



และการหลบหนีเข้าเมืองท้ังระบบ เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือ
ในการป้องกันการติดเช้ือและการแพร่ระบาดของโรคภัยประเภทท่ีเกิดขึ้นใหม่ในโลก 

๗) เสริมสร้างความร่วมมือที่ ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยด้าเนินการตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างการผลิตและบริโภค
สินค้าและบริการท่ีน้าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดมลพิษ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

๘) สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและก้าหนดแนวทางป้องกันผลเสียที่จะ
เกิดขึ้น โดยเร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
การค้า การลงทุน อย่างเป็นธรรม และส่งเสริมการจดสิทธิบัตร การคุ้มครองและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และนักวิจัย  

๙) ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถ่ิน ให้พร้อมต่อการเช่ือมโยงทิศทางการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงในบริบทโลก 
อาเซียน และอนุภูมิภาค โดยเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการ
เปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ี และส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทย  

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็น
ฐานท่ีมั่นคงของการพัฒนาประเทศ ขับเคล่ือนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต้่าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นส่ิงแวดล้อมโลก พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและสร้างสังคมและชุมชนท่ีอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล และสร้างความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศจากข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ มีแนวทางส้าคัญ ดังนี้ 

๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยคุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ และเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดการองค์ความรู้ ปรับปรุงการบริหารจัดการท่ีดินท้ังระบบ 
กระจายการถือครองท่ีดินให้เกิดความเป็นธรรมและคุ้มครองความมั่นคงและฐานการด้ารงชีวิตของ
เกษตรกรยากจน เร่งรัดพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพดินเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
เร่งรัดการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรให้เกิดความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน และลดปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้งได้อย่างยั่งยืน พัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
น้้า เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าท่ีมีศักยภาพในการกักเก็บน้้า เพื่อสนับสนุนการสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงานแก่ประเทศ พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จัดท้าแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้้าเพื่อ



การอุปโภค บริโภคอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

๒) ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต้่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปรับโครงสร้างการผลิตของ
ประเทศสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต้่าและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
ภาคขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเน้นการวางผัง
เมืองท่ีผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน การปรับพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคม
คาร์บอนต้่าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

๓) ยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและ
การปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความ
ท้าทายจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

๔) สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤติภาวะ
โลกร้อน โดยติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและ
การลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก้าหนดแผนกลยุทธ์
รายสินค้า รวมท้ังก้าหนดมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท้า
คาร์บอนฟุต พริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ 

๕) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความ
ตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจ
ของพันธกรณี รวมท้ังติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ สร้างความพร้อมและ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการเจรจา พัฒนาความร่วมมือในกลุ่ม
อาเซียน และสนับสนุนการด้าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรม  

๖) ควบคุมและลดมลพิษ เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน 
ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก พัฒนาระบบการจัดการของเสีย
อันตราย ลดความเส่ียงอันตราย การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี พัฒนาระบบเตือนภั ย 
แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ ท้ังระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 

๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม
และพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและบังคับใช้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม ปรับปรุงกฎหมายและ



กฎระเบี ยบของภาครัฐ ปรับนโยบายกา รลงทุนภาครัฐให้ เอื้ อ ต่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีส่ิงแวดล้อม รวมถึงการปฏิรูปการ
บริหารจัดการงบประมาณของประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดการก่อมลพิษ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3.1.2. นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  

ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล 
1. ยุทธศาสตร์หลัก 

   1.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
   1.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีพอย่างยั่งยืน 
   1.3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร 

      และพลังงาน 
   1.4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

      และยั่งยืน 
   1.5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ 

      มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
   1.6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   1.7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน 

      ของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่าง 
      แท้จริง 

   1.8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของ 
      ชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และ 
      ประชาคมโลก 

   1.9. ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ันอย่าง 
      ยั่งยืน 

2. การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
  การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดประเด็นท่ีเห็นควรด าเนินการ จ านวน 17 เรื่อง ประกอบด้วย 
   2.1 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
   2.2 การขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   2.3 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
   2.4 การปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดยาเสพติด 
   2.5 การจัดการปัญหาท่ีดินท ากิน 
   2.6 การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 
   2.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
   2.8 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 



   2.9 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   2.10 การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
   2.11 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   2.12 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
   2.13 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
   2.14 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
   2.15 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับ 

       ส่ิงแวดล้อม 
   2.16 การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
   2.17 การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตปละประพฤติมิชอบ 

3. ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย 
   3.1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ 

      ในปัจจุบัน 
   3.2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
   3.3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
   3.4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
   3.5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 
   3.6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
   3.7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

      ประมุขท่ีถูกต้อง 
   3.8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
   3.9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 

      พระเจ้าอยู่หัว 
   3.10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช 

               ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม  
               จ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ  
               เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

   3.11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจใฝุต่ า หรือ 
                                  กิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ตามหลักศาสนา 

3.12. ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ 
     ของตนเอง  

2. นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์

ประชารัฐขึ้น เพื่อเป็นแนวนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น เพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้าง
ความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจากสังคม อีก
ท้ังยังเป็นส านึกและหน้าท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายท้ัง
ปวง และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลัง



การสร้างชาติท่ีต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์
ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหา
เศรษฐกิจและขับเคล่ือนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่ายโยงใยสัมพันธ์กัน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากการหล่อหลอม รวมพลังของ
คนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า  

3. นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล/คสช. 
  3.1 การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามการลงโทษ
ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   3.1.1 สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพ
ติดทุกหน่วยด าเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้น าเข้าและส่งออก รวมท้ังผู้สบคมและ
สนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 
   3.1.2 สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย์ สถานท่ีท่ีจัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ 
รวมท้ังโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการ
ปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
   3.1.3 สนับสนุน ส่งเสริมหน่วยงานท่ีรับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับ
การบ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
   3.1.4 ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวย ท่ีต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมท้ังมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ด าเนินการอย่างจริงจัง
ในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและ
สกัดกั้น ยาเสพติด สารเคมีและสารต้ังต้นในการผลิตยาเสพติด ท่ี ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การ
บริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ังด าเนินการปูองกันกลุ่มเส่ียงและประชาชน
ท่ัวไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับ 
ยาเสพติด 
  3.2 มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 โดยเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ยึดหลักธรรมภิบาลในการปฏิบัติ
หน้าท่ี การปลูกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมพลังแผ่นดิน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ท่ี 
69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 
และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
   3.2.1 ท าการส ารวจ ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าท่ีของแต่
ละหน่วยงานท่ีเกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอ กระบวนการขั้นตอนใดท่ีน่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือ
ตัวเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 
   3.2.2 ก าหนดแนวทาง วิธีการแก้ไข ลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุก
ขั้นตอนท่ีมีความเส่ียง 



   3.2.3 ก าหนดวิธีการด าเนินการท่ีสามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างจริงจังกับการกระท าผิดท่ีปรากฏเห็นเป็นท่ีประจักษ์อยู่โดยท่ัวไป ท่ีท าให้ประชาชนมีความรู้สึก
ว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ด าเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน์ 
   3.2.4 ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดท่ีเห็นเป็นท่ีประจักษ์ในพื้นท่ี
ของแต่ละหน่วยงานพร้อมท้ังระบุตัวเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
   3.2.5 จัดท าข้อมูลบุคคล นิติบุคคล ท่ีได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง 5 ปี 
   3.2.6 จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวน 
ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวน 
 ให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ 

4. การพัฒนาท้องถ่ินด้านอื่นๆ ตามอ านาจ หน้าที่ 
4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

4.1.1 งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง น าข้อมูลสภาพเส้นทาง
คมนาคมท้ังทางบกและทางน้ าในพื้นท่ีมาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรด าเนินการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพื่อมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นโดย
ระบุพิกัดท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ และทราบว่าถนนสายใดอยู่ในสภาพใดและจ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม
เมื่อใด เพื่อก าหนดไว้เป็นแผนงานโครงการในแผนพัฒนาสามปี 

4.1.2 งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการบริหารจัดการน้ าแบบ
บูรณาการเพื่อปูองกันน้ าท่วม ในฤดูน้ าหลาก และการขาดน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้
ส ารวจข้อมูลแหล่งน้ าโดยระบุพิกัดท่ีต้ัง  ทางภูมิศาสตร์สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค บริโภคเพื่อวางแผนบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปีตลอดจนส ารวจ
สภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาสภาพเครื่องสูบน้ า สถานีสูบน้ า คลองส่งน้ า หาก
จ าเป็นต้องซ่อมแซม ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ( การระบุท่ีต้ังพิกัดทางภูมิศาสตร์ ของโครงการ
พัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ า เพื่อปูองกันการด าเนินการในพื้นท่ีซ้ าซ้อน และเตรียม 
ความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกตามแนวทางส านัก
งบประมาณ ) 

4.1.3 งานด้านผังเมืองและการควบคุมอาคารควรน าผังเมือง / ผังชุมชน 
มาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน 

4.2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.2.1 งานด้านการส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความส าคัญแก่กลุ่มแรงงานนอก 

ระบบให้สามารถมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และส าหรับกลุ่มไม่มีงานท าควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพ 
รวมท้ังส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการมีงานท าเพื่อให้สามารถด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม  จัดเก็บ
ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลของการ
ท านา เช่น จ านวนครัวเรือน จ านวนไร่ ผลผลิต ต้นทุนการผลิต เป็นต้น ข้อมูลแหล่งน้ า เช่น แหล่งน้ า
เขตชลประทาน แหล่งน้ านอกเขตชลประทาน ปริมาณน้ าฝน การน าไปใช้เพื่อการเกษตรประเภทการ
ท านา เป็นต้น โดยอาจจัดท าเป็นกลยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาก็ได้ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านดารเกษตรและแหล่งน้ า ) 



4.2.2 งานด้านสวัสดิการสังคม 
(1) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆไป 

อย่างท่ัวถึง โดยมีการจัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อการคาดการณ์จ านวนของผู้สูงอายุท่ีจะได้รับ
เบี้ยยังชีพล่วงหน้า และก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีนอกจากนี้ควรให้ความส าคัญในเรื่องของ
คุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุเช่นกัน 

(2)การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญใน
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการอย่างครอบคลุมท่ัวถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต 
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้พิการ 

(3) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้
ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม(นม)ท่ัวถึงหรือไม่ ได้รับอาหาร
กลางวันครบทุกคนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีนอกจากนี้ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น พิจารณาน าแผนงานโครงการด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม 

(4) การส่งเสริมด้านท่ีพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากจน ให้มีท่ีอยู่อาศัย 

4.2.3 งานด้านการศึกษา ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ และนอก
ระบบโดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.2.4 การส่งเสริมสนับสนุนด้าน สิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชน
สมควรได้รับด้วยความเท่าเทียมกัน ควรให้ความส าคัญในการจักท าแผนสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิ
มนุษยชนด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านวัฒนธรรมและศาสนา ด้านข้อมูลข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้าน
การขนส่ง ด้านการเมืองการปกครอง ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านความมั่นคงทางสังคม เป็นต้น 
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มี มท0810.2/ว 867 ลงวันท่ี 29 
เมษายน 2558 

4.2.5 งานด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ประชาชน การปูองกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมและประชาชนท่ัวไป  

4.2.6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(1) งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนา

ประชาธิปไตยภาคพลเมืองการพัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชนสนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูล ข่าวสาร
เพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อ การพัฒนาชุมชนความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ 

(2) งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดและยุติปัญหาข้อขัดแย้ง สร้างความมั่นคงเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถิ่น โดยการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ปูองกัน
และแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของประชาชนและสังคม ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกความรักสามัคคีของ
คนในชาติ รวมถึงการ ประนอมข้อพิพาทและการช่วยเหลือทางด้านข้อกฎหมายให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 



4.3 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3.1 ข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่นให้น าข้อมูลการเกิดสาธารณภัย 

ในท้องถิ่น เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้งภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย ภัยจากไฟปุา ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หา
แนวทางปูองกัน หรือลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
เคยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากสาธารณภัย ดังกล่าว ควรหามาตรการเชิงปูองกัน และ
ก าหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี เช่น (1)การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
สาธารณะภัยของผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย     
(2) การซักซ้อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ก าหนดช้ันการบังคับบัญชา การตัดสินใจและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อการภัยสาธารณ และ (3) การจัดหาสถานท่ี และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อ
เกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นท่ี 

4.3.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 
เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ปัญหาหมอกควันข้ามแดนประเทศเพื่อนบ้ านส่งผลกระทบต่อ
สุขอนามัยของประชาชนในพื้นท่ีและการคมนาคมทางอากาศ ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมรับ มือสถานการณ์ไฟปุาและ
หมอกควัน จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ี สุด ท่ี มท 
0891.4/ ว 2360 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 

4.3.3 การเตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อ
แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2 /ว 2555 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 
2558 

4.3.4 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ส ารวจจุดท่ีมักเกิดเหตูร้าย 
ภัยอันตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพ และ หามาตรการปูองกันเพื่อลดจ านวนการเกิดตุร้ายข้ึน ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการติดต้ังกล้อง วงจรปิดให้ส ารวจสภาพความสมบูรณ์ของการใช้งาน หาก
จ าเป็นต้องซ่อมแซมขอให้เร่งด าเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 

4.4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมกานลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4.4.1 งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการ
พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.4.2 งานด้านการส่งเสริมการเกษตร การให้การสนับสนุน ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศก.บต) และควรพิจารณาหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ีอาทิการให้ความรู้ทางวิชาการ การจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร การจ าหน่าย
ผลผลิต การช่วยเหลือหาพันธ์พืช หารบ ารุงรักษาดินจัดหาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ า 
และการแปรรูปเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ี 
 
 
 



3.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ศูนย์กลางการท่องเท่ียวการค้าการลงทุนสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุก

ถิ่นที”่ 
กรอบแนวคิดการพัฒนา (Big ideas for development) 

1. สร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
2. ความปลอดภัย (Safety) สุขภาพดี (Healthy) หมายถึง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน และประชาชนมีสุขภาพกายและใจท่ีดี 
3. อบอุ่นและมีเสน่ห์ (Pleasant charming) หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ตามวิถีชีวิตท่ี

เอื้อเฟื้อและวัฒนธรรมท่ีสวยงามของท้องถิ่น 
ประเด็นการพัฒนา (Issues for development) 

1. การฟื้นฟู หมายถึง การอนุรักษ์/ดูแลให้มีคุณภาพ อาจรวมถึงปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วย 
2. การสร้างความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ หมายถึง การส่งเสริมจุดแข็งและโอกาสให้มี

ศักยภาพในการแข่งขันที่เลียนแบบได้ยาก 
3. การยกระดับพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและส่งผล

กระทบเชิงบวกให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategies for development) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืน เพื่อเป็นรากฐานสนับสนุนท้ังฐานเศรษฐกิจเดิมและ

ฐานเศรษฐกิจใหม ่
* ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงามมีเสน่ห์ 

 2. ยุทธศาสตร์ปรับตัว เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่ฐานเศรษฐกิจเดิม 
      * ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อ 

       สุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเท่ียว 
 3. ยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่สู่ตลาดสากล 
      * ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัด 
        ประชุมและนิทรรศการ(MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษาและอุตสาหกรรมเกษตร 
                 แปรรูปเพื่อรองรับการท่องเท่ียว และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 

3.1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน 

วิสัยทัศน์(Vision)       “เมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง” 

เมืองแห่งความสุข หมายถึง ประชาชนในจังหวัดล าพูนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1. ด้านร่างกาย คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล 
2. ด้านจิตใจ คือ การรับรู้สภาพจิตใจของตนเอง 
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอื่น 
4. ด้านส่ิงแวดล้อม คือ การรับรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต 



พันธกิจ (Mission) 
1.ด้านสังคมและความม่ังคง : พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพ สุข สงบ เข้มแข็ง เช่ือมโยง

ฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม 
2.ด้านเศรษฐกิจ: ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สู่เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท้ังใน

ภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเท่ียว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเน้นฐานการผลิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของจังหวัดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

4.ด้านบริหารจัดการ: พัฒนาระบบบริหารจัดการ สมรรถนะบุคลากรของจังหวัดให้มี
คุณภาพมีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อเกิดความเช่ือมั่นศรัทธาจากประชาชน รวมท้ังเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน ภายใต้บริบทของการเปล่ียนแปลง 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการ
พัฒนา เช่ือมโยงในทุกมิติ เพื่อนาไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจ 
                              สร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1 :  พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถรองรับการพัฒนาบนพื้นฐานความรู้  
                ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 :  เสริมสร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่กลุ่ม 
                ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SME และผู้ประกอบการชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3 :  เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ฐานการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ 
                ส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 4 :  สร้างความพร้อมภาคเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 1 :  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 
                ปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 2 :  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อรองรับความ 
                ต้องการของตลาดในทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแบบ 
                              สมดุลและยั่งยืน 



กลยุทธ์ที่ 1 :  ส่งเสริมกระบวนการท านุบ ารุงและการธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทาง 
                วัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 2 :  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการความรู้แหล่งมรดกวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 
                เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก 
กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4 :  การสร้างความเช่ือมั่น และพัฒนาการท่องเท่ียวแบบสร้างสรรค์บนฐานสังคม 
                และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 1 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 :  เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้ 
                เกิดสังคมคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5: อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมและการบริหารจัดการ 
                             น้ าแบบบูรณาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 :  กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
                ส่ิงแวดล้อม               
กลยุทธ์ที่ 2 :  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพ 
                ส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3 :  ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการเกษตร ลด 
                ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 

3.1.4.  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดล าพูน 

วิสัยทัศน์ (Vision)  “ล าพูน : นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” 

พันธกิจ (Mission)  

พันธกิจดานการเตรียมเมือง 
พันธกิจท่ี 1. ดานการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรม ชุมชน : การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรม
ชุมชน ความเช่ือ ศรัทธาและ ความรู พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมี
คุณภาพมีประสิทธิภาพ ใหเปนสังคมแหงดุลยภาพ สุข สงบ เขมแข็ง เช่ือมโยงฐานความรู วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม 

พันธกิจดานการแตงเมือง  
พันธกิจท่ี 2 ดานการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย การพัฒนา    

ภูมินิเวศวัฒนธรรม ชุมชนบนฐานอารยธรรม “หริภุญชัย” (ความเช่ือและความศรัทธา                
ในพระพุทธศาสนา) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ี สอดคลองตามผังเมือง โดยตองรักษารากและ
คุณคาวัฒนธรรมไวอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคง สมดุลของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ      



ส่ิงแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม โดยใชความรูภูมิปญญาทองถิ่น และแนวทางการจัดการ แบบ
ชุมชนเปนฐาน เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่น 

พันธกิจดานการเปดเมือง  
พันธกิจท่ี 3. ดานการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเศรษฐกิจชุมชนสรางสรรค การ

พัฒนาใหเปน ศูนยกลางและผูน าเรื่องการจัดการทุนวัฒนธรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน สงเสริมพัฒนา
เศรษฐกิจทองถิ่น สูเศรษฐกิจ สีเขียว และเศรษฐกิจสรางสรรคท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรม         
ทองเท่ียว หัตถอุตสาหกรรม โดยใชทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเปนฐานในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ       
สินคาและบริการ เนนฐานการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ไมสงผลกระทบทางลบตอวิถีชีวิต และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

เป้าประสงค์ 

สรางคุณคาใหชุมชนเห็นประโยชนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพิ่มมูลคา น าทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน ไปใชสรางความมั่งค่ังและแบงปนผลประโยชนแกคนในชุมชน และการจัดการตนเองแลว      
สงตอจากรุนสูรุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง 
วัฒนธรรมชุมชน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอปท./ชุมชน และประชาชนในทองถิ่นในการจัดการตนเอง 
2. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชน  
3. เสริมพลังและสรางโอกาสความเทาเทียมในสังคม  
4. ทองถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย มีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้  

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีสอดคลองกับภูมิสถาปตย  
2. พัฒนาภูมิทัศน อาคาร สถานท่ี บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม  
3. พัฒนาใหเปนเมืองสีเขียว และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
4. พัฒนาผังเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู เศรษฐกิจชุมชนสรางสรรค           
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

1. สรางคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจชุมชน 
2. สรางแบรนดวัฒนธรรม ท าการตลาด สรางภาพลักษณสูสากล  
3. สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการคา การลงทุน และระบบฐานขอมูล  
4. ศูนยกลางทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
 



3.1.5  นโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิงให้เป็นชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่ 

1.  นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา  
1.1  พัฒนาต าบลริมปิงให้เป็นต าบลแห่งการเรียนรู้ โดยเสริมสร้างบรรยากาศ

แห่งการเรียนรู้ โดยติดต้ังอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงท่ัวท้ังต าบล (WIFI) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างครอบคลุมในเขตเทศบาล 

1.2  พัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   
1.3  พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้ได้มาตรฐานและมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศทางสติปัญญาและวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนพร้อมท้ังมีการจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4  พัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้เป็นผู้มีความรอบรู้ในทาง
วิชาการและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ 

1.5  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ประสานงานโรงเรียนในต าบลริมปิง 
การศึกษานอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกันพัฒนาจัดการ ด้านการศึกษาของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน เพิ่มศักยภาพทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์(ศูนย์ ICT)  

1.6  สนับสนุนให้ท้ังภาครัฐและเอกชน องค์กรประชาชนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการศึกษานันทนาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

1.7  ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาเด็กและเยาวชนต าบลริมปิง เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

2. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข  
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

มีสุขภาพดีถ้วนหน้าโดยจัดต้ังให้มีศูนย์กีฬาท้ังในร่ม(ฟิสเนส)และลานกีฬากลางแจ้ง รวมถึงส่งเสริม
การจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับเพื่อต่อยอดจากนโยบายเดิมท่ีท ามา 

2.2 มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องโดยจัดท าโครงการเผยแพร่
ความรู้ ในการดูแลตนเองส าหรับผู้ปุวยท่ีต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ต้ังทีมงานสาธารณสุข
ของเทศบาลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลริมปิง  โรงพยาบาลล าพูน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ออกเยี่ยมผู้ปุวยตามบ้านเพื่อให้ความรู้และค าปรึกษา ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคติดต่อ  

2.3  ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ของตลาดสดและร้านประกอบการอาหารท่ีเข้า
ร่วมโครงการของเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ภายใต้โครงการ “เทศบาลต าบลริมปิง อาหารสะอาด  
รสชาติอร่อย”  

2.4 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ี ได้แก่ อสม.ต าบลริมปิง  
โรงพยาบาลล าพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพของ
ประชาชนและตรวจเย่ียมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กแรกเกิด/หญิงหลังคลอด  



2.5  ต่อยอดการพัฒนาต าบลริมปิงให้เป็นต าบลสุขภาวะ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกๆ ด้านให้ดียิ่งขึ้น 

2.6 จัดให้มีรถบริการรับส่งผู้ปุวย 24 ช่ัวโมง เพื่อบริการประชาชนในเขต
เทศบาล 

3. นโยบายการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม  
                       3.1  จัดและสนับสนุนงบประมาณเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ท้ังทางด้าน
การศึกษา การฝึกฝนอาชีพ การบริการสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ 
เยาวชน รวมท้ังเด็กนักเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์  

3.2  ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการประชาชนต าบลริมปิง เพื่อเป็น
สวัสดิการแก่ประชาชนในต าบลริมปิงให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ อสม. อผส.  อพมก. และกลุ่ม
อาสาสมัครต่างๆ  จัดหาสถานท่ีท่ีสามารถจัดให้มีการศึกษาฝึกอบรมท้ังทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อเปล่ียนแปลงให้เป็นชุมชนและสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง  ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือ ผู้ด้อยโอกาส ให้มี
สวัสดิการและได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง  

3.4  ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อย่างท่ัวถึง โดย
จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการในชุมชน โดยชุมชน(ศูนย์ CLC)   ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

3.5  พัฒนาต าบลริมปิงให้เป็นต าบลสวัสดิการและพัฒนาสังคมถ้วนหน้า เพื่อ
เป็นสวัสดิการแก่ประชาชนในต าบลอย่างท่ัวถึง  

4. นโยบายการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   

4.1 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงาม ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของต าบลริมปิงให้คงอยู่
ตลอดไป ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานประเพณีสลากย้อม  รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุวันสงกรานต์  ลอย
กระทง  แข่งเรือ ฯลฯ 

4.2  สนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมเพื่ออุดหนุนบ ารุงศาสนา รักษาลง
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  

4.3  สนับสนุนให้ทุกวัดเป็นแหล่งความรู้ จัดให้มีลานวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม สงบ และเหมาะสม จัดประเพณีในวันส าคัญต่าง ๆ  

4.4  ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง โดยจัดโครงการให้ครอบครัวมี
การท ากิจกรรมร่วมกันในวันหยุด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและอบอุ่นเพื่อลดปัญหาเรื่องการมั่วสุม
และยาเสพติด อาทิ กิจกรรมพาลูกจูงหลานเข้าวัด  อุ้ยสอนหลาน ฯลฯ  

5. นโยบายการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

5.1  ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน เช่น อุบัติเหตุทางบก อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ โดยใช้มาตรการหลัก 2 



อย่าง คือ มาตรการเฝูาระวังปูองกันและมาตรการแก้ไขระงับเหตุซึ่งต้องท าควบคู่กันไปอย่างสม่ าเสมอ
และมีประสิทธิภาพ  บนหลักของความไม่ประมาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยให้
ความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณและก าลังคนแก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจเพื่อปูองกันปัญหาอาชญากรรม 
ยาเสพติด  

5.2  ปรับปรุงพัฒนาศูนย์ปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาลต าบลริมปิง และจัดให้
มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน จัดชุดสายตรวจชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือและบุคลากรจาก 
ชมรมก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบลริมปิง  คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อป
พร.) อส.ปปส. สตบ. ในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อปูองกันปัญหาด้านอาชญากรรม สร้างความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดท่ี
ล่อแหลมและมีความเส่ียงในการเกิดภัย และจัดระบบบริการรับแจ้งเหตุภายในเขตเทศบาลอย่างท่ัวถึง
ตลอด 24 ช่ัวโมง และมีการจัดรถกู้ภัยบริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมท้ังให้มีการฝึกฝนวิธีการใช้งาน
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาล 

5.4  จัดหาและปรับปรุงพัฒนา บ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ท่ีจ าเป็นในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.5  ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบเพื่อให้เทศบาลต าบลริมปิงเป็นพื้นท่ีท่ีปลอดภัยจากยาเสพติด  

6. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ของเทศบาล  

6.1  จัดให้บริการถุงขยะฟรี โดยแต่ละครัวเรือนจะต้องเข้าร่วมโครงการรณรงค์
การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมส่วนรวม      
สร้างจิตส านึกในรูปแบบต่าง ๆ แก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะ โดยสนับสนุนให้มีการแยกขยะ
อย่างถูกวิธีและก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่นโดยประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน  

6.2 ส่ง เสริม สร้ าง จิตส านึกของประชาชนใ นการอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แม่น้ า ล าคลอง ถนน ท่ีสาธารณะ ท้ังในระดับหมู่บ้านและต าบล   

6.3  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม สรรหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออ านวยความสะดวก เช่น รถและเครื่องมือขนย้ายขยะมูล
ฝอย โดยค านึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งาน 

6.4  จัดหาสถานท่ีเพื่อสร้างสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นเพื่อให้เป็นท่ี
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  

7. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
7.1  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ไฟฟูาเพื่อ

การเกษตรให้ท่ัวถึงท้ังต าบล  ไฟฟูาแสงสว่าง แหล่งน้ าการเกษตร รางระบายน้ า ประปาหมู่บ้าน เมรุ 
และอื่น ๆ) ให้ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลริมปิงอย่างท่ัวถึง โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชนส่วนใหญ่ใน
ต าบลริมปิงจะได้รับเป็นส าคัญ 



7.2  เร่งพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเดิมได้แก่ ถนน  ไฟฟูาแสง
สว่าง สาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังเร่งขยายเขตพื้นท่ีใช้งาน โดยค านึงถึงความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน และประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ 
เร่งพัฒนาปรับปรุงน้ าประปา ให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของชุมชนและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 

    8. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน  

8.1  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของประชาชน 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน องค์กรพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

8.2  ส่งเสริมตลาดสดน่าซื้อ จ าหน่ายผลผลิตการเกษตรปลอดภัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จัดตลาดนัดสีเขียว จ าหน่ายพืชผักเกษตรอินทรีย์ เพื่อการ
เป็นต าบลเกษตรแบบยั่งยืน  

8.3  จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพสาขาต่างๆ 
เช่น การท าขนม การถนอมอาหารการจัดท าส่ิงประดิษฐ์และการตัด เย็บเส้ือผ้า ฯลฯ จัดให้มีการ
รวมกลุ่มของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อช่วยเหลือกันในด้านการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ
ออกจ าหน่าย จัดให้มีการวางแผน การให้ค าปรึกษาด้านการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  

8.4  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ให้ได้มาตรฐาน เกิดความเป็น
ธรรม ท่ัวถึงและถูกต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ 

9. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหาร  

9.1  บริหารงานของเทศบาลตาม หลักการบริหารงานแบบ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
โดยยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
มุ่งเน้นการท างานของเทศบาลให้เป็นศูนย์กลางการบริการประชาชนรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการ
ด าเนินกิจกรรม  ต่าง ๆ ของต าบลริมปิง  

9.2  ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของเทศบาลให้เกิดความ
คล่องตัว รวดเร็ว และถูกต้อง พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อมุ่งเน้นงาน
บริการประชาชนเป็นหลัก โดยค านึงถึงจิตบริการอย่างแท้จริง รวมท้ังจะน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้
ในการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นหน่วยงานท่ีมี
การบริการจุดเดียวได้ครบวงจร(ONE STOP SERVICE) มีการออกหน่วยเทศบาลเคล่ือนท่ีเป็นระยะ ๆ  

9.3  มีการประชาสัมพันธ์งานบริการประชาชนอย่างแท้จริง โดยจัดให้มีการบริการ
ข่าวสารทางเสียงตามสาย  จดหมายข่าวประจ าเดือน วารสารรายปี และเว็บไซท์ และเปิดโอกาสให้
ประชาชน ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการของเทศบาลให้ดี
ยิ่งขึ้น  

9.4  เป็นศูนย์กลางในการบริการสาธารณะอย่างสมบูรณ์แบบ บริหารงานเทศบาล
ด้วยความซื่อสัตย์โดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (GOOD CORPRATEGOVERNANCE) คือ 
ความสุจริตโปร่งใส คุณภาพประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมคิดร่วมท า  



9.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นเช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลพื้นท่ีใกล้เคียง และความร่วมมือ
ระหว่างประชาชนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนา โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นหลัก 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT  ANALYSIS) ของเทศบาลต าบลริมปิง 
  จากการศึกษาสภาพท่ัวไปของเทศบาลต าบลริมปิง   ได้น ามาก าหนดประเด็นเพื่อ
การวิเคราะห์ศักยภาพของการพัฒนาของเทศบาลต าบลริมปิง  โดยอาศัยเทคนิค    SWOT  analysis 
การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength – S)  จุดอ่อน (Weakness – W)  อันเป็นปัจจัยภายในหรือสภาวะ
แวดล้อมภายในเทศบาล  (Internal Factors)   และการวิเคราะห์ถึงโอกาส  (Opportunity – O)   
และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  (Threat – T) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล้อมภายนอก  
(External Factors)  ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามตารางการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลต าบลริมปิง 
ปัจจัยภายใน 

(Internal Factors) 
จุดแข็ง 

(Strength) 
จุดอ่อน 

(Weakness) 
1. โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักคือ 
ถนนสายล าพูน-สันปุาตอง(ทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 1015)สายรองคือถนน
สายริมปิง-ปุาเห็ว(ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 1030แยกทางหลวง 106) 
- ถนน คสม./คสล./แอสฟัลต์ ครอบคลุม
เกือบทุกพื้นท่ี 
- มีระบบน้ าประปาหมู่บ้านและประปา
ภูมิภาค 
- ทุกบ้านเรือนมีไฟฟูาใช้ 
- มีแหล่งน้ าท่ีเพียงพอ 
- มีโทรศัพท์สาธารณะและคล่ืน
โทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
- มีการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร
ครอบคลุมเกือบทุกสาย 

- การให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะ  
ยังครอบคลุมไม่ท่ัวถึง 
- ถนน คสม./คสล. บางสายช ารุด เสียหาย 
และบางสายยังขาดท่อ/รางระบายน้ า 
- การคมนาคมถนน สะพานบางสายยังคับ
แคบ ไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
- น้ าบาดาลมีสนิมมาก 
- ไฟฟูาสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ยังไม่ครอบคลุมทุก
พื้นท่ีโดย เฉพาะถนนตัดใหม่ 
- ฤดูฝนเกิดอุทกภัยและวาตภัยบ่อยท าให้
เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
- พนังปูองกันตล่ิงบางแห่งได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัย 
- ถนนสายหลักเป็นของกรมทางหลวง
ชนบท ไม่ได้อยู่ในความดูแลของเทศบาล 
การซ่อมบ ารุงจึงไม่สามารถท าได้ 



ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

2. ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
 

 
 
 

 

- ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจาก
เป็นท่ีราบลุ่ม ติดล าน้ าปิง เป็นพื้นท่ี
เหมาะส าหรับท าการเกษตร 
- มีการท าเกษตรแบบปลอดภัย 
เกษตรกรมีสุขภาพดี 
- มีข้อมูลทางการเกษตรดี 
- การอุตสาหกรรม กิจกรรมด้าน
อุตสาหกรรมได้มีการขยายตัวเพิ่มทุกปี 
ท้ังนี้เพราะมีปัจจัยส่งเสริมให้มีการลงทุน
หลายประการ คือมีอัตราการจ้างแรงงาน
ตามท่ีกรมแรงงานก าหนด  
- สถานประกอบการในเขตเทศบาลต าบล
ริมปงิ  
- ระบบชลประทาน ในเขตเทศบาล คือ
ฝายพญาอุตกั้น ทดน้ า กักเก็บน้ า มีล า
เหมืองชลประทานส่งน้ าหล่อเล้ียงพืชผล
ทางการเกษตร 
- เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
โบราณสถานหลายแหล่งและประเพณี
ต่างๆ 
- เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรครบวงจร 

- พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ า 
- ผลผลิตทางการเกษตรขาดการ 
บริหารจัดการทางด้านการตลาดอย่างเป็น
ระบบ 
- ไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวที่ขึ้นช่ือและสามารถ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ 
- ในช่วงฤดูแล้ง ประสบปัญหาน้ าใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
- ต าบลริมปิงยังขาดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสินค้า        
โอทอปของต าบล 
 

3. ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

 

-มีวัดในเขตเทศบาลจ านวน 7 วัด 
- มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม   
ประเพณีเก่าแก่  ประชาชนมีวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  สงบสุข น่าอยู่
น่าอาศัย 
- มศิีลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีค่า 
- ชมรมต่างๆ มีความเข้มแข็ง เช่น ชมรม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ 
- ประชาชนให้ความส าคัญต่อผู้สูงอายุ 
เด็ก คนพิการและกลุ่มผู้ติดเช้ือเอดส์ 
- มีการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมอย่างครอบคลุมท่ัวถึง 
 
 

- งบประมาณในการดูแลโบราณสถานต่างๆ
มีจ านวนจ ากัด 
- การจัดเก็บข้อมูลต่างๆประชาชนยังไม่
ค่อยให้ความส าคัญ ท าให้ข้อมูลท่ีได้รับไม่
เป็นไปตามความเป็นจริง 
 
 
 
 



ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

 - มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ฯ (CLC) 
และศูนย์บริการคนพิการต าบลริมปิง 
ส าหรับดูแลคนพิการ 
-มีความร่วมมือประสานงานกันระหว่าง
ท้องถิ่นกับท้องท่ี องค์กรภาคประชาชน
และภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 
-กลุ่มอาสาสมัครต่างมีความเข้มแข็ง เช่น 
อผส. อพมก. อสม. ฯ 
-มีส านักปฏิบัติธรรม จ านวน 1 แห่ง  
-มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุส าหรับจัดกิจกรรมในด้าน
ต่างๆของผู้สูงอายุในต าบลริมปิง 
-มีศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) เพื่อ
ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหา
เด็ก สตรี และบุคคลท่ัวไปเพื่อให้
ค าปรึกษา สร้างสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน ลด
ปัญหาความรุนแรงต่าง ๆ ในชุมชน เช่น 
การขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพ ความ
รุนแรงทางเพศ การท าร้ายร่างกายและ
จิตใจ 
- มีลานวัฒนธรรม ลานครูบา บริเวณเชิง
สะพานศรีวิชัย 
- เป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัด
สวัสดิการชุมชน 

 

4. ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- ประชาชนมีความตระหนักถึง
ความส าคัญต่อการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- เทศบาลให้ความส าคัญต่อการจัด 
 การทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 
งบประมาณจากภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
- มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีแม่น้ าปิงไหลผ่าน 
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่
การเพาะปลูกพืชผลต่างๆ  
- มีการจัดการขยะในชุมชน 

- ขาดระบบการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติในชุมชนท่ีดี 
- ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

5.  ด้านการศึกษา
และการกีฬา 
 

-มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต้ังอยู่ในเขต
เทศบาล จ านวน 3 โรงเรียน 
-มีศูนย์การศึกษานอกระบบ(กศน.)ต าบล
ริมปิง 
-ประชาชนให้ความส าคัญกับการศึกษา
และการกีฬามากขึ้น 
-เทศบาลมีการส่งเสริมด้านการ ศึกษา
และกีฬาเป็นอย่างดี 
-มีชมรมกีฬาพนักงานลูกจ้างและ 
ประชาชนในเขตเทศบาล 
-มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลท่ีได้
มาตรฐาน ท้ังหลักสูตรการเรียนการสอน 
อาคารสถานท่ีและบุคลากร 
-มีการอุดหนุนสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
-มีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีของ
ชุมชน 
-มีห้องสมุดเทศบาลต าบลริมปิงและศูนย์
ไอซีทีต าบลริมปิง 
- มีห้อง Fitness ให้บริการ ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลริมปิง 

- วัสดุอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนและชุมชน 
- ไม่มีสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐานในเขต
เทศบาลต าบลริมปิง 
- อุปกรณ์  Fitness ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
- ขาดการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาท่ีถูกต้อง 
 

6. ด้านสาธารณสุข 
 

- ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและ
จิตท่ีดี 
- ไม่มีโรคระบาดร้ายแรงในเขตเทศบาล 
- มีการระงับและปูองกันโรคติดต่ออย่าง
ทันท่วงที 
- ประชาชนให้ความส าคัญต่อเรื่อง
สุขภาพ อนามัยมากขึ้น 
- มีธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพต าบล
ริมปิง 
- มีการอุดหนุนงบประมาณหน่วยงาน
สาธารณสุขในเขตเทศบาล 
- มีบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านสาธารณสุข
ของเทศบาล 
- มีกลุ่ม อสม.ท่ีมีความเข้มแข็ง 
- มีการติดต่อประสานงานร่วมกับ 

- มีบุคลากรด้านสาธารณสุขจ านวนน้อย 
- งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
- มีแนวโน้มของโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น เช่น 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ 
-ประชาชนขาดการดูแลเอาใจใส่ในด้าน
สุขภาพเพราะภาวะเศรษฐกิจเร่งรัด 
 



ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

 หน่วยงานด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับ
งบประมาณสนับสนุน 
- มีการเข้าร่วมโครงการต าบลสุขภาวะ 
- เป็นต าบลนมแม่เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กแบบบูรณาการ 

 

7. ด้านการเมือง – 
การบริหาร 
 

- ประชาชนให้ความส าคัญต่อการเมือง 
ระบอบประชาธิปไตย 
- ไม่มีคดีอาชญากรรมร้ายแรงเกิดขึ้นใน
ชุมชน 
- การบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีเป็น 
ระบบ 
- มีการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน
อย่างเข้มแข็ง ระหว่างท้องถิ่น ท้องท่ีและ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มากมาย 
อาทิเช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยุติธรรม
จังหวัด โรงพยาบาล โรงเรียนในเขต 
เทศบาล วัด  เรือนจ าจังหวัดล าพูน ศูนย์
รพสต. พัฒนาสังคม ฯ หน่วยที่ 52ฯ 
- มีการเข้าร่วมโครงการ ปปช. ต้นแบบ
ด้านการปูองกันการทุจริต 
- ประชาชนเห็นความส าคัญของการ
ต่อต้านและปูองกันการทุจริต 
- มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆของเทศบาลฯและหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ ในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น 
เวปไซด์ รถประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย 
ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น 

- ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล 
- บุคลากรบางด้านยังมีจ านวนไม่เพียงพอ 
และบางคนยังขาดความรู้ความช านาญ 
-ยังขาดวัสดุ อุปกรณ์และห้องเก็บของท่ี 
เป็นสัดส่วน ชัดเจน 
-งบประมาณเทศบาลในการบริหารจัดการ
มีอย่างจ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของเทศบาลต าบลริมปิง 
ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 
โอกาส 

(Opportunity) 
อุปสรรค 
(Threat) 

1. การเมือง 
 
 

- มีการแข่งขันทางการเมืองไม่มาก ไม่มี
ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่น 

- มีการใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเมืองระดับชาติไม่มีเสถียร ภาพ
ส่งผลต่อการเมืองท้องถิ่น 

 

2. เศรษฐกิจ 
 

- ผลผลิตล าไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ  หลักท่ี
ส าคัญและสร้างรายได้ให้กับ  เกษตรกร
เป็นอย่างมากมีโอกาสสูงท่ีจะขยายตลาด
ไปยังต่างประเทศ 

- ตลาดรองรับพืชเศรษฐกิจมีการขยายตัว
เพิ่มข้ึนจากการท า FTA 

- มีเสรีทางการค้าเพิ่มข้ึน ท าให้เราต้องเร่ง
พัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิ 
ภาพ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

- มีการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อ
พัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมร่วมกัน 

- ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการ
ค้า (FTA)  และการค้า (WTO)  ของ
จีน ส่งผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะ กระเทียม  หอมแดง 

- ระบบเศรษฐกิจระดับประเทศไม่มี
เสถียรภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น 

- ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเมือง
มากเกินไป 

- ค่าครองชีพสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อ
การออมลดลง 

- พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ า
เนื่องจากมีคู่แข่งมากขึ้น เช่น ล าไย 

- การเข้าร่วมกลุ่มอาเซียนท าให้มีการ
แข่งขันในทุกๆด้านสูง  

- ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ
อาจไม่สามารถแข่งขันกับประเทศ
เพื่อนบ้านได้ เนื่องจากมีต้นทุนการ
ผลิตต่อไร่ค่อนข้างสูง 

- คุณภาพของสินค้าด้านการเกษตรยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

- การแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร
จัดการน้ าของชลประทานล่าช้า 



ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(Threat) 

3. สังคม  - เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และข้อมูล
ข่าวสารที่เปิดกว้าง 

- สังคมมีความเอื้ออาทร  ดูแลคนใน
ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

- ประชาชนในสังคมส่วนใหญ่มีความรู้ 
ความสามารถ 

- ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

- กลุ่มแรงงานมีจ านวนลดลง 

- ปัญหาโรคเอดส์อยู่ในระดับสูงการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดมีประชากร
วัยพึ่งพงิสูงเป็นข้อจ ากัด ด้านการ
พัฒนา 

- เป็นสังคมแห่งการแข่งขันในทุก ๆ 
ด้าน ท าให้ขาดความรักความอบอุ่น
ในครอบครัว 

- ปัญหายาเสพติดยังไม่หมดส้ินไปและ
เริ่มขยายวงกว้างในปัจจุบัน 

- แนวโน้มปัญหาทางด้านสังคม เช่น 
การหย่าร้าง การกระท ารุนแรงต่อ
เด็กและสตรี เพิ่มมากขึ้น 

- ค่านิยมในการบริโภคสินค้าฟุุมเฟือย
มีมากขึ้น 

- เป็นสังคมผู้สูงวัยมากขึ้น 
4. นโยบายรัฐบาล/

กฎหมาย 
- นโยบายการพัฒนาของรัฐบาล แก้ไข

วิกฤติทางการเมืองและการบริหาร  ยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความ
เข้มแข็งให้กับสังคมบนพื้นฐานของ
คุณธรรม ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ
เสริมสร้างความเข้าใจและความเช่ือมั่น
ของประชาคมระหว่างประเทศ และสร้าง
ความเข้มแข้งและพัฒนาศักยภาพของ
กองทัพ  

- บริหารงานโดยเน้นหลักคุณธรรม โปร่งใส  
สุจริต  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความสมานฉันท์ สามารถ
ปูองกัน บรรเทาและแก้ไขปัญหาท่ีส าคัญ
ของชาติ โดยน้อมน าแนวทาง
พระราชทาน”เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
 
 
 
 
 

- ภารกิจถ่ายโอนยังไม่ประสบความ 
ส าเร็จเท่าท่ีควร ติดขัดท่ีวิธีการ 
กระบวนการท างาน 

- ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานเปล่ียนแปลง 
ไม่ชัดเจน 

- กฎหมายบางฉบับเป็นอุปสรรคต่อ
การกระจายอ านาจแก่ท้องถิ่น 

- เงินอุดหนุนท่ีได้รับจากรัฐบาลไม่
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 



ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
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5. เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

- มีการจัดต้ังศูนย์ไอทีเป็นประโยชน์ ต่อ
การพัฒนาทางด้านการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

- มีความรู้ ความเข้าใจและเท่าทัน
เหตุการณ์โลก 

- การท างาน ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

- มีการพัฒนาระบบส่ือสารเป็นระบบ  3 G 
และ 4 G 

- มีกล้อง CCTV เกือบครอบคลุมทุกพื้นท่ี  

- ประชาชนท่ัวไปยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจถึงฐานความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ  

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสูง 

- การบริการยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลริมปิง (vision) 
“ริมปิงน่าอยู่   เรียนรู้ตลอดชีวิต สู่แนวคิดภูมิปัญญา รักษาวัฒนธรรมน าพาเศรษฐกิจดี      

มีอายุมั่นขวัญยืน” 

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง (mission) 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ : ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนและเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม 

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว : ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรและการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรและวัฒนธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
อย่างยั่งยืน  

3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม : พัฒนาต าบลริมปิงให้เป็นชุมชนน่าอยู่ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้ทุนทาง ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมท้ังหนุนเสริมการจัดระบบสวัสดิการชุมชน ตลอดจนช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

4. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและระบบ
สุขภาพชุมชน ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านสุขภาพ และส่งเสริม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน 

5. ด้านการศึกษาและกีฬา : ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบ และพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต สร้างสังคมอุดมปัญญา รวมท้ังส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

6. ด้านการเมืองการบริหาร : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรมุ่งสู่การท างานแบบมืออาชีพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนในชุมชน 



7. ด้านการป้องกันการทุจริต : ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการปูองกันการทุจริตขององค์กร 
  


