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ค าน า 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าซาง จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไข
ข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา หรือแผน การด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์ และสาระส าคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไป และ ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

  ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 258 ง หน้า 1 1 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ ณ วันท่ี 24 ตุลาคม 2565    
โดยมีผล ให้ใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2570  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว7509 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหมุดหมายใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 มาจัดท ารายละเอียดท่ีมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 และ ข้อ 21 มาด าเนินการโดยอนุโลม และให้ใช้เป็นการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หาก
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามท่ีเห็นสมควร และให้น าแนวทางการด าเนินงาน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว1239 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย รายละเอียดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6086 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดท าบริการสาธารณะ หรือกิจกรรม
สาธารณะ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 แก้ไขในส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (ข้อ 1.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (ข้อ 1.5) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2566 - 2570) (ข้อ 1.6) กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (ข้อ 1.7) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570)     
 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง มีความมุ่งมั่นต้ังใจจริงท่ีจะปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นต าบลป่าซางให้
ส าเร็จตามท่ีได้แถลงไว้ต่อประชาชนในเขตต าบลป่าซาง ให้อยู่ดีมีสุข โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัด ให้เกิด
ประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏในเอกสารแผนพัฒนา ท้องถิ่น 
ฉบับนี้   
 



           องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง 
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บทน า 

ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าซาง ดังนี ้
    1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 
  2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565  
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
  4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565  
  5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2565  
  6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2565 
  7. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2565 
  8. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2566 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2565 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ป่าซาง จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม และในส่วนที่เก่ียวข้อง  

ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 258 ง หน้า 1 1 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ ณ วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 โดย
มีผล ให้ใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2570 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว7509 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหมุดหมายใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 มาจัดท ารายละเอียดท่ีมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น และให้น าแนว
ทางการด าเนินงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว1239 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 
รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6086 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดท าบริการสาธารณะ หรือกิจกรรม
สาธารณะ  

เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าซาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง      
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง จึงอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 
1 ประจ าปี พ.ศ.2566 และด าเนินการประกาศใช้ต่อไป  

 
 



    (ลงชื่อ)        ผู้อนุมัติ 
   (นายสมควร นัยติ๊บ) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง 
     วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 

 
 

รายละเอียด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
จาก 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน้า 13-15  
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 
    1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รายละเอียดแก้ไขใหม่ ดังนี้ 
หน้า 1 - 6  
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 
    1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงในเชิง
ยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดภาพรวม การเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ โดยสามารถ
น าเข้าสู่รอยต่อท่ีเข้าหากันได้อย่างกลมกลืน แม้ว่าจะเรียกชื่อท่ีแตกต่างกันก็ตาม แต่ก็สามารถเดินทางไปด้วยกันได้
ในเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ระดับมหภาคกับยุทธศาสตร์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (3) การก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) (4) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
ภาค (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นในเขตจังหวัด และ (6) ยุทธศาสตร์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การก าหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นจากยุทธศาสตร์     
ทุกระดับ มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค
และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) วิสัยทัศน์ (2) ยุทธศาสตร์ (3) เป้าประสงค์ ( 4) 
ตัวชี้วัด (5) ค่าเป้าหมาย (6) กลยุทธ์ และ (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง ได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

1. ปฐมบท 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีสถานะเป็นแผนระดับท่ี 2   

ซึ่งเป็นกลไกท่ีส าคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบส าหรับการจัดท าแผนระดับท่ี 3 
เพื่อให้การด าเนินงานของภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
ตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้ โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีผลบังคับใช้ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 ส่งผลให้
กรอบระยะเวลา 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 เริ่มต้น ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 
ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเป็นระยะ 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 

ท้ังนี้ การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 อยู่บนความต้ังใจท่ีจะให้แผนมีจุดเน้น
และเป้าหมายของการพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรม สามารถบ่งบอกทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจนท่ีประเทศควรมุ่งไปในระยะ 



5 ปี ถัดไป โดยเป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการสังคมเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ท้ังสถานะของทุนในมิติต่าง ๆ 
บทเรียนของการพัฒนาท่ีผ่านมา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขท่ีจะมีอิทธิพลต่อองคาพยพ   
ต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน     
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางต้ังแต่ในชั้นตอนการก าหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึงการยกร่างแผน 
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นอกจากนี้ การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  ยังอยู่ในช่วงเวลาท่ีท่ัวโลก
รวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับข้อจ ากัดหลากหลายประการท่ีเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากร แต่ยังส่งผลให้เกิดเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
และ การด าเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
13 ยังเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มของการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท่ีมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น การเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศท่ัวโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ด้านภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จึงต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
ท่ามกลางความผันแปรท่ีเกิดขึ้นรอบด้าน และค านึงผลประโยชน์ของประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 ในการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ให้ประเทศสามารถก้าว
ข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด        
4 ประการ ดังน้ี 

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมีเหตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุ้มกันบนฐาน
ของความรู้ คุณธรรม และความเพียร โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์และเงื่อนไขระดับประเทศและ
ระดับโลกท้ังในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ และศักยภาพของทุนของเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความสมดุลในมิติต่าง ๆ ท้ังความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการพึ่งตนเองได้อย่าง
มั่นคง ความสมดุลของการกระจายโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนและพื้นท่ี และความสมดุลทาง
ธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างอย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการ
องคาพยพต่าง ๆ ของประเทศให้พร้อมรับกับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ 
นอกจากนี้ ในการวางแผนและการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการท่ีรอบด้านและ
พิจารณาด้วยความรอบคอบ ควบคู่กับการยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และมุ่งมั่นผลักดันให้
การพัฒนาบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้  

2. การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ระดับ ประกอบด้วย    
1) การพร้อมรับ หรือ ระดับ “อยู่รอด” ในการแก้ไขข้อจ ากัดหรือจุดอ่อนท่ีมีอยู่ ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนประสบ
ความยากล าบากในการด ารงชีวิต หรือท าให้ประเทศมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน 
รวมถึงการสร้างความพร้อมในทุกระดับในการรับมือกับสภาวะวิกฤติท่ีอาจเกิดขึ้นให้สามารถฟื้นคืนสู่ภาวะปกติได้
อย่างรวดเร็ว 2) การปรับตัว หรือ ระดับ “พอเพียง” ในการปรับเปล่ียนปัจจัยท่ีจ าเป็นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน พื้นท่ี และประเทศ รวมถึงปรับทิศทาง 
รูปแบบ และทางการพัฒนาให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ และ 3) การเปล่ียนแปลงเพื่อ
พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ระดับ “ยั่งยืน” ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมิติต่าง ๆ เพื่อ



เสริมสร้างความสามารถของบุคคลและสังคมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังเพื่อสนับสนุนให้ประเทศสามารถ
เติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีอยู่บนพื้นฐาน
ของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ท้ังในมิติของการมี
ปัจจัยท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐานท่ีเพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมท่ีดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มี 
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สุขภาพท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสท่ีจะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ท่ีดี และ
การมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป  

4. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว  โดยให้ความส าคัญกับ         
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูแบบการผลิต การให้บริการและการบริโภคเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2. บทบาท ความส าคัญ และสถานะของแผน 
การด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) จุดเน้นของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ีผ่านมาจึงมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแต่ละด้านเป็นหลัก เพื่อมุ่งหมาย
ให้ผลสัมฤทธิ์ ท่ีเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนการพัฒนาของแต่ละมิติน าไปสู่การบูรณาการผลรวมท่ีสนับสนุน         
การด าเนินงานซึ่งกันและกัน และส่งผลให้ประเทศบรรลุเป้าหมายในภาพใหญ่ท่ีก าหนดขึ้นภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามล าดับ 

นับต้ังแต่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา 
รูปแบบการจัดท าแผนเพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยมาตรา 
65 ภายใต้หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้ก าหนดให้ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ และกรอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็น แผนระดับที่ 1 จะท าหน้าท่ี เป็นกรอบ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในภาพรวมท่ีครอบคลุมการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาประเทศ ด้านความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมี แผนระดับที่ 2 
เป็นกลไกส าคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ   
ซึ่งประกอบด้วย (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) แผนการปฏิรูปประเทศ (3) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้ัง 4 แผน จะเป็นกลไกท่ีช่วย
ถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติใน แผนระดับที่ 3 ซึ่ง
เป็นแผนเชิงปฏิบัติท่ีระบุการด าเนินงานภายใต้แผนงานโครงการท่ีมีความชัดเจนตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อที่จะสนับสนุนให้แผนระดับท่ี 2 และยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้บนความสอดคล้องเชื่อมโยง
กันของแผนทุกระดับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 จึงเป็นแผนท่ีมีความชัดเจนในการก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศท่ีต้องการมุ่งเน้น โดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์ วิเคราะห์แนวโน้ม พร้อมท้ัง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อประเมินความท้าทาย
และโอกาสในการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทเงื่อนไขข้อจ ากัดท่ีประเทศไทยต้องเผชิญอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยพิจารณาองค์ประกอบของการพัฒนาประเทศในมิติด้านต่าง ๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงหรือ
เป็นองค์ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบด้านก่อนน ามาสู่การก าหนดจุดเน้น



เชิงเป้าหมายท่ีประเทศไทยต้องให้ความส าคัญและมุ่งเน้นด าเนินงานในบรรลุผลในระยะของแผนพัฒนาฯ เพื่อให้
ประเทศพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผล   
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3. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และหมุดหมายเพื่อการพัฒนา 
 การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13    
มีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงท่ีครอบคลุมต้ังแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมท่ีก้าวทันพลวัตของ
โลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการ
ผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีสูงขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม         
จึงได้ก าหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนา จ านวน 5 ประการ ประกอบด้วย 
 3.1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  มุ่ งยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญ  
 3.2 การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับโลก   
ยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
 3.3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในเชิง
รายได้ พื้นท่ี ความมั่นคง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ
ผู้ด้อยโอกาส 
 3.4 การเปล่ียนผ่านการผลิตและบริโภคสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับการผลักดันให้
เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
 3.5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใต้
บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาส ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
บริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

4. หมุดหมายการพัฒนา  
เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนท่ีชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาท่ีเอื้อให้

เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิด
ผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 จึงได้ก าหนด หมุดหมายการพัฒนา 
จ านวน 13 หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งท่ีประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี”         
เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาท่ีมีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ
สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายท้ัง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังน้ี 

4.1 มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
      หมุดหมายที่ 1    ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
      หมดุหมายที่ 2    ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความยั่งยืน    

     หมุดหมายที่ 3    ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
     หมดุหมายที่ 4    ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
     หมดุหมายที่ 5    ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญของภูมิภาค 



     หมุดหมายที่ 6    ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล 
          ของอาเซียน 
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4.2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
     หมดุหมายที่ 7    ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ 
         แข่งขันได้ 
     หมุดหมายที่ 8    ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน 

      หมดุหมายที่ 9    ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพยีงพอ 
           เหมาะสม 

4.3 มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     หมุดหมายที่ 10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
     หมุดหมายที่ 11  ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 
          สภาพภมูิอากาศ 
4.4 มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
     หมุดหมายที่ 12  ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
          แห่งอนาคต 
     หมุดหมายที่ 13  ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลักแสดงไว้ในภาพประกอบ โดยหมุดหมาย 
การพัฒนาท่ีก าหนดขึ้นเป็นประเด็นท่ีมีลักษณะเชิงบูรณาการท่ีครอบคลุมการพัฒนาต้ังแต่ในระดับต้นน้ าถึง    
ปลายน้ า และสามารถน าไปสู่ผลพัฒนาท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้ อม ๆ 
กัน ท าให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้ การพัฒนา
ภายใต้แต่ละหมุดหมายไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



แผนภาพความเชื่อมโยงระหวา่งหมุดหมายการพัฒนากบัเปา้หมายหลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-6- 



-7- 
หน้า 17  
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 
    1.5 แผนพัฒนาจังหวัดเชยีงราย (พ.ศ.2561-2565) รายละเอียดแก้ไขใหม่ ดังนี้ 
หน้า 7 - 8   
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 
    1.5 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงราย (พ.ศ. 2566 – 2570) 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision) 

“เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ แห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล” 
ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 
 1. การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเน้นการพัฒนา 
การท่องเท่ียวเชิงคุณค่าและย่ังยืน การค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชิงสร้างสรรค์ และการส่งเสริมนวัตกรรม
สินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาและสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ : เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสนับสนุนการเติบโต 
อย่างยั่งยืนบทสังคมเศรษฐกิจสรรค์เพื่อรับรองการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3. การพัฒนาสังคมสร้างสรรค์ : เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมล้ าในสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเพื่อ
น าไปสู่สังคมสร้างสรรค์ จากเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดท่ีก าหนดขึ้น สามารถแบ่งประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสรรค์โดยด ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี ้
 - การเพิ่มจ านวนแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 - การเพิ่มจ านวนของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 
 - การเพิ่มจ านวนของสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวได้รับมาตรฐาน SHA 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร 
เชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
 - การเพิ่มสัดส่วนสินค้าเกษตรท่ีได้คุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - การเพิ่มจ านวนนวัตกรรมสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 
 - การส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชา กาแฟและสมุนไพรสู่เกษตรมูลค่าสูงเชิงสร้างสรรค์ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ  
และโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
 - การส่งเสริมการเพิ่มจ านวนผู้ประกอบการ/SMEs เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 - การเพิ่มกิจกรรมในการส่งเสริม พัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการภายใต้บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
 - การสนับสนุนภายใต้สภาพแวดล้อมและระบบโลจิสติกส์ท่ีดีรองรับด้านการค้า การลงทุนการบริการ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
 - การเพิ่มจ านวนพื้นท่ีสีเขียว 
 - การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า/หมอกควันไฟป่า 
 
 



-8- 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์                      
โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
 - การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกช่วงวัย 
 - ส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
 - พัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมอาชีพเพื่อการลดความเหล่ือมล้ าและคนจนข้ามรุ่นลดลง 
 - การลดอุบัติเหตุ/ภัยพิบัติ/ปลอดยาเสพติด 
หน้า 21  
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 
    1.6 กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย  
(พ.ศ. 2561 - 2565) รายละเอียดแกไ้ขใหม่ ดังนี้ 
หน้า 8 - 9  
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 
    1.6 กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

“เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วิถีถ่ินร่วมสมัย ส่ิงแวดล้อมสมดุล มุ่งสู่ความยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากลในการจัด
กิจกรรมท่องเท่ียวทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ บูรณะฟื้นฟูโบราณสถาน 
ค้นหาแหล่งท่องเท่ียวหรือแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ และสร้างอัตลักษณ์ดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว  

กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวยความสะดวก และความปลอดภัยใน
แหล่งท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ที่ 1.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการพัฒนาพื้นที ่

กลยุทธ์ที่ 1.5 น าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและยกระดับสินค้าทางการเกษตร เพื่อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความ
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและยกระดับการผลิตสินค้าชุมชนแบบ
ครบวงจรให้ได้มาตรฐานสากล โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 2.4 เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดเชียงราย 
กลยุทธ์ที่ 2.5 ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเป็นช่องทางในการพัฒนาการผลิต การจ าหน่าย            

การกระจายสินค้าทางการเกาตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์ 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศให้ได้มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้า การลงทุน การบริการในอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ

และอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการภายในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์ และยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขยะมูลฝอย หมอกควันไฟป่าและมลภาวะ
แบบบูรณาการ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 
กลยุทธ์ที่ 3.4 เพิ่มจ านวพื้นที่สีเขียว ปลูกป่าชุมชน และรักษาระบบนิเวศให้ดกิดความสมดุล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค ์
 กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้
มาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขต พัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน 

กลยุทธ์ที่ 5.3 เสริมสร้าง พัฒนา และส่งเสริมเครือข่ายการศึกษาในท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพและรายได้ 
กลยุทธ์ที่ 5.5 การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 5.7 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 5.8 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และวิถีถิ่นร่วมสมัย 
กลยุทธ์ที่ 5.9 ส่งเสริมพัฒนาศูนย์สุขภาวะชุมชนในท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 5.10 ส่งเสริมการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
กลยุทธ์ที่ 5.11 รณรงค์ส่งเสริมให้มีการลดอุบัติเหตุและอุบัติภัยในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.12 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.13 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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หน้า 19  
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 
    1.7 กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2565)  
รายละเอียดแก้ไขใหม่ ดังนี้ 
หน้า 10 - 13  
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 
    1.7 กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(พ.ศ. 2566 – 2570) 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

“เชียงรายเมืองสุขภาพดี วิถีน่ายล ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์โดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา  

เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพใหป้ระชาชน 
 2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
 3. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวจังหวัด 
 4. ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
 5. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสู่ความยั่งยืน 

ตัวชี้วดั (Key Performance Indicator : KPI) 
 1. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 2. ร้อยละของแหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
 3. ร้อยละของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
 4. ร้อยละของการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

กลยุทธ์ (Strategy) 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียงเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ ให้เชียงรายเท่ียวได้ท้ังปี          
มีดีทุกเดือน 
 2. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเท่ียว 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
 4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา กลุ่มชาติพันธุ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 5. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาสู่การค้า (อังกฤษ จีน และเมียนมาร์) 
 6. ลดอัตราการว่างงาน และเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพ 
 7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเท่ียว 
 8. พัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. สินค้าทางการเกษตรท่ีบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นท่ีรู้จัก
มากขึ้น 
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 2. ประชาชนมีรายได้ในครัวเรือนจากการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่นมากขึ้น 
 3. สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการแปรรูปโดยผ่านกระบวนการท่ีได้มาตรฐานสากล 
(มอก./Halal/GMP/HACCP/…) และเป็นท่ียอมรับของตลาดอย่างกว้างขวาง 
 4. สร้างศูนย์กลางการกระจายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดเชียงราย 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้เป็นช่องทางการผลิต การจ าหน่าย                    
และการกระจายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) 
 1. สินค้าทางการเกษตรของจังหวัดเชียงรายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indication : GI) มากกว่า 1 ชนิด เช่น ข้าวเหนียวเขี้ยวงู อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 2. ร้อยละของรายได้ท่ีได้จากการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 3. ร้อยละของสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีได้มาตรฐานสากล 
 4. มีสถานที่ในการต่อรองราคาสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อลดการแทรกแซงจากพ่อค้า     
คนกลาง 
 5. ผู้บริโภคสามารถได้รับสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วหลากหลายช่องทาง 

กลยุทธ์ (Strategy) 
 1. ส่งเสริมเกษตรกรในการสร้างผลผลิตท่ีเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
 3. ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าทางการเกษตรและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล 
 4. สร้างศูนย์กลางการผลิต จ าหน่าย และการกระจายสินค้าทางกาเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์ 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
 2. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
 3. ประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 4. ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในจังหวัดเชียงรายมีความพร้อมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) 
 1. จ านวนระบบคมนาคมขนส่งท่ีได้ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 
 2. จ านวนระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 
 3. ร้อยละของรายได้ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
 4. ร้อยละของผู้ประกอบการ ร้านค้า มีความพร้อมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ (Strategy) 
 1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
 2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้า การลงทุน การบริการ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน 
 4. ส่งเสริมพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ 
 5. พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์ และยั่งยืน 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 2. ปัญหาขยะมูลฝอย หมอกควันไฟป่า มีปริมาณลดลง 
 3. การใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทนของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
 4. จังหวัดเชียงรายมีพื้นท่ีสีเขียวมากขึ้น 

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) 
 1. ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น 
 2. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย และสถิติการเกิดหมอกควันไฟป่าที่ลดลง 
 3. ร้อยละของการใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทนท่ีเพิ่มขึ้น 
 4. ร้อยละของพื้นท่ีสีเขียวในจังหวัดเชียงรายท่ีเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ (Strategy) 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขยะมูลฝอย หมอกควันไฟป่า 
 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 
 4. เพิ่มจ านวนพื้นท่ีสีเขียว ปลูกป่าชุมชน และรักษาระบบนิเวศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับ 
 3. เด็ก เยาวชน ประชาชนและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย 
 4. ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน 
 5. เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวิถีถิ่นร่วมสมัย 
 6. เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 
 7. ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริการด้านสาธารณสุข 
 8. ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
 9. เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 10. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 11. จ านวนอุบัติเหตุ อุบัติภัยลดลง 
 12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 13. องค์กรมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว ทันสมัย 
 14. การให้บริการสาธารณะ มีคุณภาพ 

 ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) 
 1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีผ่านกระบวนการ     
ต่าง ๆ อยู่ในระดับดี 
 3. ร้อยละของจ านวนผู้ท่ีได้รับการส่งเสริม พัฒนาการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
 4. ร้อยละของทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 5. ร้อยละของเด็ก เยาวชน ประชาชน ที่ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีถิ่นร่วมสมัย 
 6. ร้อยละความพึงพอใจของเด็กเยาวชน ประชาชนท่ีได้รับบริการด้านสาธารณสุข 
 7. ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในด้านสาธารณสุข 
 8.ร้อยละของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ 
 9. ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 10. ร้อยละของประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 11. ร้อยละของอุบัติเหตุและอุบัติภัย มีจ านวนลดลง 
 12. จ านวนโครงการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีผลการประเมินการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(LPA/ITA/ป.ป.ท./บริการสาธารณะ) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
 14. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ีเพิ่มขึ้น      
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 15. จ านวนกิจกรรมโครงการท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ 

กลยุทธ์ (Strategy) 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง             
และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการเล่นกีฬาและออกก าลังกายแบบมีส่วนร่วม 
 4. การส่งเสริมเครือข่ายการศึกษาแบบบูรณาการ 
 5. ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีถิ่นร่วมสมัย 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชน 
 8. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 9. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 10. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 11. รณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 12. การป้องกัน ฟื้นฟู และบรรเทาสาธารณภัย 
 13. ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงและเอื้อต่อการพัฒนา 
 14. พัฒนาคุณภาพการให้บริการท่ีตอบโจทย์ สะดวกและปลอดภัย 
 15. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกประเภทในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ



หน้า 29-35  
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 
   ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ รายละเอียดแก้ไขใหม่ ดังนี้ 
หน้า 14 - 15  
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 
ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
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ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ) 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธ์ศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ปี 

(6 ยุทธ์) 

ยุทธศาสตร์ชาติ   
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ   
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ชาติ   
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ชาติ   
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ชาติ   
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ชาติ   
ที่ 6 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบบัที่ 13                

(13 หมุดหมาย) 

หมุด
หมาย
ที่ 1 

หมุด
หมาย
ที่ 2 

หมุด
หมาย
ที่ 3 

หมุด
หมาย
ที่ 4 

หมุด
หมาย
ที่ 5 

หมุด
หมาย
ที่ 6 

หมุด
หมาย
ที่ 7 

หมุด
หมาย
ที่ 8 

หมุด
หมาย
ที่ 9 

หมุด
หมาย
ที่ 10 

หมุด
หมาย
ที่ 11 

หมุด
หมาย
ที่ 12 

หมุด
หมาย
ที่ 13 

แผนพฒันากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2                
(4 ยุทธ์) 

แนวทางการพฒันา    
ที่ 1 

แนวทางการพฒันา    
ที่ 2 

แนวทางการพฒันา    
ที่ 3 

แนวทางการพฒันา    
ที่ 4 
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แผนพฒันากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2                
(4 ยุทธ์) 

แนวทางการพฒันา    
ที่ 1 

แนวทางการพฒันา    
ที่ 2 

แนวทางการพฒันา    
ที่ 3 

แนวทางการพฒันา    
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด  
(5 ยุทธ์) 

ประเดน็การพฒันา    
ที่ 1 

ประเดน็การพฒันา    
ที่ 2 

 

ประเดน็การพฒันา    
ที่ 3 

 

ประเดน็การพฒันา    
ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 
ของ อปท.  

ในเขตจังหวัด                
(6 ยุทธ์) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1    
 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 
อบต.ป่าซาง                

(6 ยุทธ์) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1    
 

ประเดน็การพฒันา    
ที่ 5 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2    
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3    
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4    
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5    
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2    
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3    
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4    
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5    
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6    
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
ตารางสรุปยุทธศาสตร์ต่างๆ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล   

ป่าซาง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท.ในเขต 
จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง
มูลค่าเพิม่ด้าน 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
โดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
การสร้างมูลค่าเพิ่มดา้น 
การท่องเที่ยวเชิงสรรคโ์ดย
ด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาการค้า การลงทุน 
และโลจสิติกสเ์ชื่อมอนุภูมภิาค
ลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรบั
ความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

หมุดหมายที่ 1  
ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้าน
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 

1. ด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
การผลิตและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรเชิง
สร้างสรรคภ์ายใต้แนวทางการ
พัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  
การส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้า
เกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้
แนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพือ่เพิ่มมลูค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยทีม่ีศักยภาพ 

หมุดหมายที่ 2 
ไทยเป็นจดุหมายของ 
การท่องเที่ยวท่ีเน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน 

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาและการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรคด์้าน
การค้า การลงทุน การบริการ 
และโลจสิติกส ์

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้านการค้า การลงทุน การ
บริการ และโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาสังคม  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสุขภาพ  
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน 

หมุดหมายที่ 3 
ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
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ตารางสรุปยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล   

ป่าซาง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท.ในเขต 
จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความ
สมบูรณ์ และยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใหด้ ารง 
ความสมบรูณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบรูณ์ การบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่
การเป็นกลุม่จังหวัดสีเขียว 

หมุดหมายที่ 4 
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมลูค่าสูง 

4. ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และเท่าเทียม
กันทางสังคม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
เพื่อส่งเสริมสร้างสรรค ์

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคงเพื่อส่งเสรมิสังคม
สร้างสรรค ์

 หมุดหมายที่ 5 
ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์ทางโลจสิติกส์ที่
ส าคัญของภูมภิาค 

5. ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมืองและการบริหาร 
 
 
 
 

   หมุดหมายที่ 6 
ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ
อุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 

6. ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

    หมุดหมายที่ 7 
ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามารถแข่งขันได ้
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ตารางสรุปยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล   

ป่าซาง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท.ในเขต 
จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงราย 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

    หมุดหมายที่ 8 
ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ 
ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 

    หมุดหมายที่ 9 
ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความ
คุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 

 

    หมุดหมายที่ 10 
ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอน
ต่ า 

 

    หมุดหมายที่ 11 
ไทยสามารถลดความเสีย่งและผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 

    หมุดหมายที่ 12 
ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง  
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทยก์ารพัฒนา
แห่งอนาคต 

 

    หมุดหมายที่ 13 
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยป์ระชาชน 

 

 


