
 
 

 
ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องก าหนดกิจกรรมต่างๆ ไว้

ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ  วัตถุประสงค์  นโยบาย  เปูาหมาย  และเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น  จะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในท้องถิ่นในอนาคต  การท่ีท้องถิ่นจะพัฒนาไปใน
ทิศทางใด  จ าเป็นจะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์  หรือภาพในอนาคตมาแปลงสู่การปฏิบัติและในการวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น  จะต้องตระหนักว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง  
แผนกรม  และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด  ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
 เทศบาลต าบลริมปิง  ในฐานะเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  จ าเป็นท่ีจะต้องตระหนักถึง
แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อให้แผนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลริมปิง  สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของชาติ  แผนและนโยบายท่ี
เทศบาลต าบลริมปิงสามารถน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  ได้แก่  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดย

มุ่งเน้นเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติท่ีประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน  เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิ สัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมี

สาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ

ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมาก
ขึน้ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ



เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การ
สร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย์ และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และใน
ภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนา
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่นๆ 
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพิ่มบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด



วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ 
    เข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมท้ังมี
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพ 
    ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ี 
    เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 



(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ี ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคล่ือนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการ
นายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อท่ีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการก าหนด

เปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน
สามารถถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของ
หน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบ
กฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคล่ือนการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมี
ความต่อเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๓. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ 
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถ
ก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ 
และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ได้จัดท าขึ้น 

“ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม” 

เป้าหมาย 
๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ

ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๗.๕ ในขณะท่ี
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อป)ี 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio- 
     Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน 

๓. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ 
    ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 



(๒) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 
    ภูมิอากาศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 
    ๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๑. การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ท้ังด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

๒. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน

ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้
ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน
การเคล่ือนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นท่ีการผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขา
การผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้า
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงาน
ไทย 

๓. การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพิ่มสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดท่ีเป็น
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต 
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๔. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง



หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือท่ีมี
ศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อม
บ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕. การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่
ระดับท่ีจ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพื้นท่ีและความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้าถึงปลายน้าท้ังด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมท้ัง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทเพื่อใหเ้กิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและ
แหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเส่ียง ตลอดจนส่งเสริม
และเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรบัโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายท้ัง
ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้ครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การท่องเท่ียวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  
รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวของพื้นท่ีท่ีมีความเช่ือมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกัน
และประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมท้ังระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการท้ังในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น 
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  การประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังส านักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมท้ังการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

 
 



๒. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๑. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานท่ี
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อ
ปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ

การศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้

ได้คนดีคนเก่ง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนท้ัง

ระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและ
ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและ
ส่ือเพื่อการเรียนรู้ 

๓. การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่

อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมล้ าและสร้างความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริม
การอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายท่ีมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติท้ังในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health 
in All Policies) เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ี
มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๔. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 
 



๓. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๑. การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล้อง
กับพื้นท่ี สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๒. การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย  

(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  

(๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  
ก าหนดเป็นนโยบายท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดใน
เมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย 
(Customized Welfare) ท่ีค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๓. การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ท่ีดินท้ากินและยากจนได้มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นท่ีเปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน 
พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมท้ังปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ
ภาษีส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

๔. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เป็นต้น 

๔. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๑. การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ท้ังด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง  รวมท้ังเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 

๒. การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้



เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานด้านอ านวย
ความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๓. การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ังส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการ
ผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นท่ี
ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของ
ระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรท่ีดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองท่ีดิน จัดท า
ฐานข้อมูลท่ีดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดาน
การถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองท่ีดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ า
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดต้ัง
องค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นท่ี เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเท่ียว การประมง และ
วิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ค านึงถึงความจ้า
เป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ ท่ีก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๒. การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช้แล้วท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดล้อม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๓. การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  (Green Supply 
Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

๔. การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ัง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อ
น ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการท่ียั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 



๕. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคล่ือนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๖. การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความส าคัญกับการ
ปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นท่ีชายฝ่ัง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ  และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงใน
อนาคต 

๖. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๑. การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ 
จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชัน
และคดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๒. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๓. การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง 



 

 

 

 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1. 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. อบอุน่และมีเสน่ห์ (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) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2. 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 โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานใน
การพัฒนา 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 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 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 

  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” (ความเช่ือและความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ี สอดคลองตามผังเมือง โดยตองรักษารากและคุณค
าวัฒนธรรมไวอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคง สมดุลของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล
อมดวยกระบวนการมีสวนรวม โดยใชความรู     ภูมิปญญาทองถิ่น และแนวทางการจัดการ แบบ
ชุมชนเปนฐาน เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่น 

พันธกิจดานการเปดเมือง  
พันธกิจท่ี 3. ดานการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเศรษฐกิจชุมชนสรางสรรค การ

พัฒนาใหเปน ศูนยกลางและผูน าเรื่องการจัดการทุนวัฒนธรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน สงเสริมพัฒนา
เศรษฐกิจทองถิ่น สูเศรษฐกิจ สีเขียว และเศรษฐกิจสรางสรรคท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรมทอง
เท่ียว หัตถอุตสาหกรรม โดยใชทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเปนฐานในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและ
บริการ เนนฐานการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ไมสงผลกระทบทางลบตอวิถีชีวิต และความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

เป้าประสงค์ 

สรางคุณคาใหชุมชนเห็นประโยชนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพิ่มมูลคา น าทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน ไปใชสรางความมั่งค่ังและแบงปนผลประโยชนแกคนในชุมชน และการจัดการตนเองแลว สงต
อจากรุนสูรุน 

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 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเศรษฐกิจชุมชนสรางสรรค มี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

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

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1 วิสัยทัศนเ์ทศบาลต าบลริมปิง (vision) 
“ริมปิ งน่ าอยู่ เ รี ยนรู้ ตลอดชีวิต  สู่แนวคิดภูมิปัญญา รักษาวัฒนธรรมน าพาเศรษฐกิจ ดี                     
มีอายุมั่นขวัญยืน” 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง 7 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1) พันธกิจ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ : ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนและเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม 

2) เป้าประสงค ์: การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว สาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟูา ประปา
เพียงพอและท่ัวถึง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว สาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน ไฟฟูา ประปา เพียงพอและทั่วถึง 

ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการ
คมนาคม มีไฟฟูาและประปาใช้ในครัวเรือนอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

3) แนวทางการพัฒนา  
แนวทางท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท่ีสาธารณะในท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า 

รางระบายน้ า 
     แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟูา ประปา  

      แนวทางท่ี 4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า 
     แนวทางท่ี 5 จัดวางระบบผังเมือง  

 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1 ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท่ีสาธารณะ
ในท้องถ่ิน 

จ านวนที่ดินสาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 

2 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ จ านวนถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า ที่ได้รับการ



 

 

 

 

ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า ปรับปรุงและพัฒนา 
3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟูา ประปา  จ านวนไฟฟูา ประปา ท่ีได้รับการขยายเขตและปรับปรุง

พัฒนา 
4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการปรับปรุงพัฒนา 
5 การจัดท าและวางระบบผังเมือง จ านวนการปรับปรุงและพัฒนาระบบผังเมือง 
 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
  กองช่าง 

5) ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 
1) พันธกิจ :  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม : ส่งเสริมการเกษตรครบ

วงจรและการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

2) เป้าประสงค ์: ประชาชนต าบลริมปิงมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ประชาชนต าบลริมปิงมีรายได้และอาชีพท่ีมั่นคง 
ชุมชนมีความเขม้แข็ง 

- ร้อยละของประชาชนต าบลริมปิงมีอาชีพและ
รายได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
- ร้อยละของอัตราการว่างงานลดลง 

3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ แม่บ้าน เกษตรและ 
               ประชาชนท่ีสนใจ 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุน
อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
แม่บ้าน เกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ 

จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาศักยภาพของกลุ่มต่างๆ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง เกษตร
และวัฒนธรรม 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี ส่ง เสริมแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

  กองสวัสดิการสังคม ,  กองวิชาการและแผนงาน 

5) ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เกษตร 
                       ปลอดภัย 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 

1) พันธกิจ : ด้านสังคมและวัฒนธรรม : พัฒนาต าบลริมปิงให้เป็นชุมชนน่าอยู่ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้ทุนทาง ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมท้ังหนุนเสริมการจัดระบบสวัสดิการชุมชน ตลอดจนช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและ
คนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2) เป้าประสงค ์: 1. ประชาชนต าบลริมปิงเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม  
      ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2. ประชาชนต าบลริมปิงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. ประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการในต าบลริมปิง  
      ได้รับสวัสดิการชุมชนท่ีท่ัวถึง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนต าบลริมปิงเห็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละของจ านวนประชาชนท่ีร่วมโครงการ/
กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ประชาชนต าบลริมปิงมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

จ านวนคดีอาชญากรรมในพื้นท่ีลดน้อยลง 

3. ประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคน
พิการในต าบลริมปิง ได้รับสวัสดิการชุมชนท่ี
ท่ัวถึง 

ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการท่ี
ได้รับการช่วยเหลือ 

3) แนวทางการพัฒนา  
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสถานท่ีส าคัญในเขต 
              เทศบาล 
แนวทางท่ี 2 สืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
              และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 3 การแก้ไขปูองกันปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม การรักษา 
              ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
              ประชาชนในท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ         
              คนพิการอย่างท่ัวถึง 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
สถานที่ส าคัญในเขตเทศบาล 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมด้านศาสนาและ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสถานที่ส าคัญในเขตเทศบาล 

2  สื บ ส า น  อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟ้ื น ฟู ศิ ล ป วัฒ นธ ร ร ม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการสืบสานอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรม ฯ 

3. การแก้ไขปูองกันปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบ
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถ่ิน 

1.ร้อยละของผู้ติดยาเสพรายใหม่ในเขตต าบลริมปิง
ลดลง 
2.ร้อยละของผู้เสพ ผู้ค้ารายใหม่ลดลง 



 

 

 

 

3.ร้อยละของผู้เสพเข้ารับการบ าบัดอย่างถูกต้อง 
 

4.ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ คนพิการอย่างทั่วถึง  

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ ได้รับความช่วยเหลือ
และสงเคราะห์อย่างทั่วถึง  

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

  ส านักปลัด , กองการศึกษา , กองสวัสดิการสังคม 

5) ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1) พันธกิจ : 4. ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและระบบ
สุขภาพชุมชน ให้ประชาชนสามารถพึ่ งตนเองได้ทางด้านสุขภาพและส่งเสริม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน 

2) เป้าประสงค ์: 1. บุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนา 
2. ระบบสุขภาพชุมชนมีประสิทธิภาพ 

  3. ชุมชนต่างๆในต าบลริมปิงมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี  
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

1. บุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนา บุคลากรสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ  
2. ระบบสุขภาพชุมชนมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ทางด้านสุขภาพ 
3. ชุมชนต่างๆในต าบลริมปิงมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 1. ต าบลริมปิงมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการด ารงชีวิตของ

คนในชุมชน 
2. จ านวนเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมลดลง 

3) แนวทางการพัฒนา  
แนวทางท่ี 1 สร้างเสริมระบบสุขภาพชุมชน 
แนวทางท่ี 2 สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและปูองกันโรคในชุมชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและระบบสุขภาพ 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 
แนวทางท่ี 5 สร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางท่ี 6 การเฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางท่ี 7 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางท่ี 8 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. สร้างเสริมระบบสุขภาพชุมชน ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ทางด้านระบบสุขภาพ

ชุมชน 
2. สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและปูองกันโรคในชุมชน จ านวนแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม

และปูองกันโรคในชุมชน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและ
ระบบสุขภาพ 

จ านวนแผนงาน/โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและระบบสุขภาพชุมชน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก จ านวนแผนงาน/โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอนามัย
แม่และเด็ก 

5.สร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนแผนงาน/โครงการสร้างจิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. การเฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนแผนงาน/โครงการ เฝู าระวังและปูองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนแผนงาน/โครงการการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

 

 

 

8. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม , กองสวัสดิการสังคม 

5) ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและ

การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

1) พันธกิจ :  ด้านการศึกษาและกีฬา : ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบ และพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต สร้างสังคมอุดมปัญญา รวมท้ังส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

2) เป้าประสงค ์: เด็ก เยาวชน ประชาชนต าบลริมปิงได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเหมาะสม 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เ ด็ก เยาวชน ประชาชนต าบลริ มปิ ง ไ ด้รั บ
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเหมาะสม 

ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ีได้รับการศึกษาท้ัง
ในและนอกระบบ 

3) แนวทางการพัฒนา  
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกระบบในท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกระบบ
ในท้องถิ่น 

จ านวนแผนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาทุกระบบในท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการใน
ท้องถิ่น 

จ านวนแผนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
  กองการศึกษา 

5) ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร  

1) พันธกิจ :  ด้านการเมืองการบริหาร : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่การท างานแบบมืออาชีพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนในชุมชน 

2) เป้าประสงค์ : เทศบาลต าบลริมปิงมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เทศบาลต าบลริมปิงมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ 
2. จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ 
3. ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารจัดการองค์กร 

3) แนวทางการพัฒนา  
แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงานให้มี    
               ประสิทธิภาพ 
แนวทางท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 6 การส่ือสารและประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1 .ก ารพัฒ นาและ เ พิ่ มประ สิท ธิ ภ าพกา ร
บริหารงานองค์กร 

ความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะของ
ประชาชน 

2. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรใน
องค์กร 

จ านวนครั้งในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 

3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และ
สถานท่ีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ
ประชาชน 

4. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น ร้อยละการจัดเก็บรายได้เทศบาลเพิ่มข้ึน 
5. ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของ
เทศบาล 

6. การส่ือสารและประชาสัมพันธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
เพิ่มข้ึน 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด , กองคลัง , กองช่าง , กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม , กองวิชาการ 

และแผนงาน , กองการศึกษา , กองสวัสดิการสังคม 
5) ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การป้องกันการทุจริต 

1) พันธกิจ : ด้านการปูองกันการทุจริต : ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต 
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการปูองกันการทุจริตขององค์กร  

2) เป้าประสงค ์: เทศบาลต าบลริมปิงมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสปลอดการทุจริต 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์

เทศบาลต าบลริมปิงมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส
ปลอดการทุจริต 

1. จ านวนแผนงาน/โครงการในการส่งเสริมการปูองกัน
การทุจริตของทุกภาคส่วน 
2. ไม่มเีรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตคอรัปชั่น 

3) แนวทางการพัฒนา  
แนวทางท่ี 1 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรม 
               เพื่อปูองกันการทุจริต 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการปูองกันการทุจริต 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมความเข้มแข็งในการปูองกันการทุจริต 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้แก่บุคลากรในการปูองกันการ 
               ทุจริต 
แนวทางท่ี 5 เพิ่มศักยภาพองค์กรต้นแบบการปูองกันการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย  
              อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต 
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือปูองกันการทุจริต 

จ านวนแผนงานโครงการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม
ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือปูองกันการ
ทุจริต 

2. ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการปูองกันการ
ทุจริต 

จ านวนแผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคี
เครือข่ายในการปูองกันการทุจริต 

3. ส่งเสริมความเข้มแข็งในการปูองกันการทุจริต จ านวนแผนงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในการ
ปูองกันการทุจริต 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้แก่บุคลากร
ในการปูองกันการทุจริตในองค์กร 

จ านวนครั้งในการให้ความรู้การปูองกันการทุจริตแก่
บุคลากรในองค์กร 

5. เพ่ิมศักยภาพองค์กรต้นแบบการปูองกันการทุจริต
และพัฒนาเครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม 

จ านวนแผนงานโครงการเพ่ิมศักยภาพองค์กรต้นแบบ
การปูองกันการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย อปท.โปร่งใส 
หัวใจคุณธรรม 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด , กองคลัง , กองช่าง , กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม , กองวิชาการ 

และแผนงาน , กองการศึกษา , กองสวัสดิการสังคม 

5) ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง 



 

 

 

 

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

สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเพื่อ
รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม 

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว : ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรและการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  

3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม : พัฒนาต าบลริมปิงให้เป็นชุมชนน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ภายใต้ทุนทาง ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังหนุน
เสริมการจัดระบบสวัสดิการชุมชน ตลอดจนช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

4. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและระบบสุขภาพ
ชุมชน  ให้ประชาชนสามารถพึ่ ง ตน เอง ไ ด้ทาง ด้าน สุขภาพ และ ส่ง เสริ ม  อนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน 

5. ด้านการศึกษาและกีฬา : ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบ และพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สร้างสังคมอุดมปัญญา รวมท้ังส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

6. ด้านการเมืองการบริหาร : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มุ่งสู่การท างานแบบมืออาชีพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชน 

7. ด้านการป้องกันการทุจริต : ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการปูองกันการทุจริตขององค์กร 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ริมปิ งน่ าอยู่ เ รี ยนรู้ ตลอดชีวิ ต  สู่แนว คิดภูมิ ปัญญา รั กษาวัฒนธรรมน าพา เ ศรษฐกิ จ ดี                     

มีอายุมั่นขวัญยืน 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT  ANALYSIS) ของเทศบาลต าบลริมปิง 
  จากการศึกษาสภาพท่ัวไปของเทศบาลต าบลริมปิง   ได้น ามาก าหนดประเด็นเพื่อการ
วิเคราะห์ศักยภาพของการพัฒนาของเทศบาลต าบลริมปิง  โดยอาศัยเทคนิค    SWOT  analysis การ
วิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength – S)  จุดอ่อน (Weakness – W)  อันเป็นปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดล้อม
ภายในเทศบาล  (Internal Factors)   และการวิเคราะห์ถึงโอกาส  (Opportunity – O)   และภาวะคุกคาม
หรือข้อจ ากัด  (Threat – T) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล้อมภายนอก  (External Factors)  ซึ่ง
รายละเอียดเป็นไปตามตารางการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

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 
- พนังปอูงกันตล่ิงบางแห่งได้รับความ
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 
- มีศิลปวัฒนธรรม 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 
การขูเ่ข็ญ 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 าบลฯ 
- 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 
(Threat) 

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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


