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ค าน า 
  ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก ากับตรวจสอบ ดูแล ของ
หน่วยงานรัฐ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า 
"แผนพัฒนาท้องถิ่น" หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของ
แผนพัฒนาท้องถิน่ไว้ดังนี้ 
   
  "แผนพัฒนาท้องถิ่น" หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณประจ าปี 
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลแม่วิน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่   

ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย  
     หมู่ที่  ๑  บ้านห้วยอีค่าง 
      หมู่ที่  ๒  บ้านทุ่งหลวง (จ านวน 2 หย่อมบ้าน) 
       หมู่ที่  3  บ้านขุนป๋วย (จ านวน 2 หย่อมบ้าน) 
         หมู่ที่  4  บ้านหนองเต่า (จ านวน 2 หย่อมบ้าน) 
        หมู่ที่  5  บ้านแม่สะป๊อก (จ านวน 5 หย่อมบ้าน) 
  หมู่ที่  6  บ้านแม่มูต 
  หมู่ที่ 7   บ้านห้วยหยวก 
  หมู่ที่ 8   บ้านห้วยข้าวลีบ (จ านวน 2 หย่อม) 
  หมู่ที่ 9   บ้านสบวิน 
  หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง 
  หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง 
  หมู่ที่ 12 บ้านขุนวาง (จ านวน 2 หย่อม) 
  หมู่ที่ 13 บ้านม่อนยะ (จ านวน 7 หย่อมบ้าน)  
  หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาว (จ านวน 3 หย่อมบ้าน) 
  หมู่ที่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน 
  หมู่ที่ 16 บ้านหนองมณฑา (จ านวน 4 หย่อมบ้าน) 
  หมู่ที่ 17 บ้านป่ากล้วย (จ านวน 2 หย่อมบ้าน) 
  หมู่ที่ 18 บ้านแม่เตียน (จ านวน 3 หย่อมบ้าน) 
  หมู่ที่ 19 บ้านห้วยหอย (จ านวน 2 หย่อมบ้าน) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน เดิมเป็นสภาต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538 ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 
    ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

       (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง)  
              ต้ังอยู่ที่ 9 หมู่  15  ต าบลแม่วิน  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
              -  โทรศัพท์  ๐-5302 – 7777-9 ต่อ 0,19   

-  โทรสาร  ๐-5302 – 7777-9 ต่อ 22 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ภูมิประเภทขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินมีลักษณะส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีสภาพเป็น
ป่าดิบเขา และที่ราบลุ่มเป็นบางส่วน เป็นพืน้ที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 20%  เป็นพ้ืนที่ส าหรับการเกษตรจ านวน ๓0 
%  เป็นพื้นที่ป่าเขาจ านวน 40%  และมีพ้ืนที่ส่วนอื่นอีกจ านวน 10%   
  
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่   

  ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนปลายเดือนมิถุนายน อากาศร้อนและแห้งแล้ง 
ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก รวมถึงการเกิดเหตุไฟป่าและหมอกควันเป็นบริเวณ
กว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี โดยอากาศร้อนจะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓8 – 40 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด
จะมีอุณหภูมิประมาณ  ๔2  องศาเซลเซียสขึ้นไป  

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตป่ลายเดือนมิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม  ในช่วงปลายเดือนกันยายนจะมีฝนตก
หนักเป็นพิเศษ ก่อให้เกิดเหตุปัญหาน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตร สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนเป็นจ านวนมาก  มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยประมาณ  9๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์  ซึงในช่วงกลางเดือนตุลาคม 
เป็นช่วงที่มีทั้งฤดูฝนและฤดูหนาวในคราวเดียวกัน ส่งผลให้เริ่มมีอากาศเย็น และมีหมอกหนาในตอนเช้ามืด อุณหภูมิ
ต่ าสุด  ประมาณ 5 - 8 องศาเซลเซียส    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินลูกรัง  ประมาณ  ๗๕%  ดินเหนียวประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพ้ืนที่
เป็นดินร่วนปนทรายประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค มีทั้งระบบประปาของหมู่บ้านและระบบประปาภูเขา 
ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินได้ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุง
สถานที่รองรับและกักเก็บน้ าเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
  ล าห้วย  - แห่ง สระน้ า  - แห่ง 
    หนองน้ า - แห่ง บ่อน้ าตื้น - แห่ง 
    ล าคลอง   - แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า 2 แห่ง 
    แม่น้ า  4 สาย ฝาย   แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  มีลักษณะเป็นต้นไม้ใหญ่สูงหลากหลายชนิดนานาพันธุ์สลับกับป่าสน มีทั้งผลัดใบและไม่ผลัดใบ  
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินมีหมู่บ้านทั้งหมดจ านวน 19 หมู่บ้าน โดยมีก านันต าบลแม่วิน และผู้ใหญ่บ้าน
อีก 18 หมู่บ้านเป็นผู้น าหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านท าหน้าที่บริหารจัดการภายในหมู่บ้านให้เกิด
เอกภาพและมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบแบ่งได้  
2  ส่วน  คือ 
  1)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 38 คน (หมู่บ้านละ 2  คน) อยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ  4  ปี  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีประธานสภา  1  คน รองประธานสภา  1  คน  ซึ่งนายอ าเภอ
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามมติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน 
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  2) คณะผู้บริหารท าหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายประกอบด้วยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 คน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้แต่งตั้ง   โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประจ าทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล   โดยแบ่งส่วนการ
บริหารงานออกเป็น 4 ส่วน ประกอบไปด้วย ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการ เรียกว่า ผู้อ านวยการกอง เป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒.๑ เขตการปกครอง 
เดิมเป็นเขตการปกครองของอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นเขตการปกครองของอ าเภอ

แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน เดิมเป็นสภาต าบลแม่วิน  อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538 ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริห ารส่วนต าบล 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  มีพ้ืนที่จ านวน 
418.27 ตารางกิโลเมตร หรือ  261,419  ไร่  ระยะห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 60  กิโลเมตร ระยะห่างจาก
ตัวอ าเภอแม่วางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร   

 

อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 
  ทิศเหนือ   ติดกับ ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอสะเมงิ จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทิศใต้   ติดกับ ต าบลบ้านหลวง  อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่
  ทิศตะวันออกเฉียงใต ้ ติดกับ  ต าบลทุ่งปี้  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทิศตะวันออก     ติดกับ ต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม ่
  ทิศตะวันตก  ติดกับ ต าบลแม่นาจร  อ าเภอแมแ่จ่ม  จังหวัดเชียงใหม ่
 

ตารางแสดงหมู่บ้านและเนื้อที่ในการรับผิดชอบ 
 

หมู่ที่ บ้าน 
เนื้อท่ี สัดส่วน 

ตร.กม. ไร่ ร้อยละ 
1 บ้านห้วยอีค่าง 15.07 9,418.75 3.6 
2 บ้านทุ่งหลวง (จ านวน 2 หย่อม) 26.09 16,306.25 6.24 
3 บ้านขุนป๋วย (จ านวน 2 หย่อม) 24.88 15,550 5.95 
4 บ้านหนองเต่า (จ านวน 2 หย่อม) 22.86 14,287.50 5.47 
5 บ้านแม่สะป๊อก (จ านวน 5 หย่อม) 28.06 17,537.50 6.71 
6 บ้านแม่มูต 17.73 11,081.25 4.24 
7 บ้านห้วยหยวก  26.31 16,443.75 6.29 
8 บ้านห้วยข้าวลีบ (จ านวน 2 หย่อม) 25.01 15,631.25 5.98 
9 บ้านสบวิน 27.88 17,425 6.67 

10 บ้านห้วยตอง 7.18 4,487.50 1.72 
11 บ้านห้วยโป่ง 10.01 6,256.25 2.39 
12 บ้านขุนวาง (จ านวน 2 หย่อม) 19.96 12,475 4.77 
13 บ้านม่อนยะ (จ านวน 7 หย่อม) 10.26 6,412.50 2.45 
14 บ้านห้วยยาว (จ านวน 3 หย่อม) 37.38 23,550 9.01 
15 บ้านใหม่วังผาปูน 19.89 12,431.25 4.76 
16 บ้านหนองมณฑา (จ านวน 4 หย่อม) 30.79 19,243.75 7.36 
17 บ้านป่ากล้วย (จ านวน 2 หย่อม) 23.9 14,937.50 5.71 
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18 บ้านแม่เตียน (จ านวน 3 หย่อม) 17.62 11,012.50 4.21 
19 บ้านห้วยหอย (จ านวน 2 หย่อม) 27.09 16,931.25 6.48 

รวม 418.27 261,418.75 100 
 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้ง เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือให้มีตัวแทนไปท าหน้าส าคัญแทนประชาชน
ในหมู่บ้าน เช่น ปกป้องผลประโยชน์ และดูทุกข์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เรียกร้องให้แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ซึ่งหากไม่มีผู้แทนก็จะไม่มีผู้น าเสนอปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับการแก้ไข 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 
ก่อนการเลือกตั้งและระหว่างการเลือกตั้ง 
1. ติดตามการโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งว่ากระท าความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ 
2. สังเกตการณ์ท าหน้าที่ของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เช่น เปิดหีบบัตรตรงเวลาหรือมีบัตรอยู่ในหีบก่อนเปิดหีบ
หรือไม่ 
3. เฝ้าติดตามการนับคะแนนว่ากรรมการมีการอ่านคะแนนถูกต้องหรือไม่ ฯลฯ 
หลังการเลือกตั้ง 
1. มีส่วนร่วมในการบริหาร เช่น การเข้ารับฟังการประชุมของสภาท้องถิ่นหรือติดตามประกาศต่างๆของท้องถิ่น รวมทั้ง
ให้ความคิดเห็นในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของท้องถิ่น 
2. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เช่น ติดตามและตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. การมีส่วนร่วมทางด้านกฎหมาย เช่น การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ หรือแสดงความคิดเห็นเสนอแนะต่อสภาท้องถิ่น 
การนับคะแนนการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น  
 สมาชิกสภาท้องถิ่นนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งของต าบลแม่วิน จ านวน 19 หน่วยเลือกตั้ง และ
ผู้บริหารท้องถิ่นนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน โดยจะมีการสรุปตาราง
คะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

หญิง (คน) ชาย (คน) รวม (คน) 

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอีค่าง 111 284 272 556 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งหลวง 128 302 338 640 
หมู่ที่ 3 บ้านขุนป๋วย 142 268 256 524 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่า 207 432 463 895 
หมู่ที่ 5 บ้านแม่สะป๊อก 239 361 376 737 
หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต 212 292 265 557 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหยวก 82 157 159 316 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ 213 448 436 911 
หมู่ที่ 9 บ้านสบวิน 244 296 279 575 

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง 138 273 311 584 
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง 136 219 180 399 
หมู่ที่ 12  บ้านขุนวาง 150 479 497 976 
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หมู่ที่ 13 บ้านม่อนยะ 226 817 869 1,686 
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาว 138 243 258 501 
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน 126 172 187 359 
หมู่ที่ 16 บ้านหนองมณฑา 147 286 303 589 
หมู่ที่ 17 บ้านป่ากล้วย 107 271 260 531 
หมู่ที่ 18 บ้านแม่เตียน 139 314 362 676 
หมู่ที่ 19 บ้านห้วยหอย 166 317 331 648 

รวม 3,051 6,231 6,429 12,660 
ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนอ าเภอแม่วาง  : 6 มิถุนายน 2562 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทย

และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  8๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  80  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือยังมีบุคคลของ
ช่วงอายุเกินกว่า 60 ปี จะไม่สามารถอ่านออกเขียนได้เท่าท่ีควร เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่ห่างไกลความเจริญและห่างไกลจาก
สถานที่การเรียนการสอน แต่ในปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินได้ด าเนินการส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนที่ไว้
หลายแนวทาง เช่น การสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบเงิน การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน และร่วมกัน
จัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียนในพ้ืนที่อีกด้วย ซึ่งในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินมีโรงเรียนที่
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 4  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ในพ้ืนที่ ดังนี้    
 4.1.1. โรงเรียนในระดับประถมศึกษา จ านวน  9  แห่ง  ดงันี้   
  1. โรงเรียนแม่วินสามัคคี ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านห้วยโป่ง เป็นโรงเรียนแบบขยายโอกาสจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
  2. โรงเรียนแม่วินสามัคคี (สาขาขุนป๋วย) ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านขุนป๋วย มีพื้นที่รับผิดชอบคือ บ้านขุนป๋วย 
  3. โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ คือ บ้านทุ่งหลวง และบ้าน
หนองมณฑา 
  4. โรงเรียนหลวงพัฒนาขุนวาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 12 บ้านขุนวาง มีพ้ืนที่รับผิดชอบคือ บ้านขุนวาง 
  5. โรงเรียนบ้านห้วยตอง ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านห้วยตอง มีพ้ืนที่รับผิดชอบคือ บ้านห้วยตอง บ้านห้วยอี
ค่าง  
  6. โรงเรียนบ้านหนองเต่า ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านหนองเต่า มีพ้ืนที่รับผิดชอบคือ บ้านหนองเต่า บ้านห้วย
ยาว 
  7. โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ มีพ้ืนที่รับผิดชอบคือ บ้านห้วยข้าวลีบ บ้าน
แม่เตียน 
  8. โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าที่ 5 ขุนวาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 17 บ้านป่ากล้วย (หย่อมบ้านโป่งลมแรง) พ้ืนที่
รับผิดชอบคือ บ้านป่ากล้วย  
  9. โรงเรียน สโมสรไลออนท์รัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 19 บ้านห้วยหอย มีพ้ืนที่รับผิดชอบคือ บ้านห้วย
หอย 
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 4.1.2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน จ านวน  17  ศูนย์ ดังนี้ 
  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนป๋วย ตั้งอยู่ที่บ้านขุนป๋วย  หมู่ที่  3 
  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเต่า ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า  หมู่ที่  4 
  3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่สะป๊อก ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สะป๊อก หมู่ที่ 5 
  4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยตอง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10 
  5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนวาง ตั้งอยู่ที่บ้านขุนวาง หมู่ที่ 12 
  6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยยาว หมู่ที่ 14 
  7.  ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ งน้อยใหม่  ตั้ งอยู่ที่บ้ านห้วยยาว (หย่อมบ้านโป่ งน้อยใหม่ ) 
หมู่ที่  14 
  8.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองมณฑา ตั้งอยู่ที่บ้านหนองมณฑา หมู่ที่ 16 
  9.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่ากล้วย ตั้งอยู่ที่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 17 
  10.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่เตียน ตั้งอยู่ที่บ้านแม่เตียน หมู่ที่ 18 
  11.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยเย็น ตั้งอยู่ที่บ้านแม่เตียน (หย่อมบ้านห้วยเย็น) หมู่ที่ 18  
  12.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหอย ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยหอย (หย่อมบ้านห้วยข้าวลีบ) หมู่ที่ 19 
  13.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ ตั้งอยู่ที่บ้านม่อนยะ หมู่ที่ 13 
  14.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มูต ตั้งอยู่ที่บ้านแม่มูต หมู่ที่ 6  
  15.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยอีค่าง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยอีค่าง หมู่ที่ 1 
 4.1.3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดหน่วยงานอ่ืน จ านวน 2 ศูนย์ ดังนี้ 
  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการหลวงขุนวาง ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งน้อยเก่า หมู่ที่ 14 
  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย  ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 
   4.1.4. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ านวน 8 แห่ง ดังนี้ 
  1.  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟ้าหลวง) บ้านหนองมณฑา 
  2. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟ้าหลวง) บ้านแม่สะป๊อก (หย่อมบ้านผาหม่น)  
  3. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา(แม่ฟ้าหลวง) บ้านหนองมณฑา (หย่อมบ้านปางมะโอ) 
  4.  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟ้าหลวง) บ้านหนองมณฑา (หย่อมบ้านขุนวิน) 
  5.  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟ้าหลวง) บ้านห้วยยาว 
  6.  ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านแม่มูต หมู่ที่ 6 
  7.  ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10 
  8.  ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านม่อนยะ  หมู่ที่ 13 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าประชาชนส่วนมากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เนื่องจากในพ้ืนที่ของ

ต าบลแม่วิน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 แห่ง เพ่ือให้ทันท่วงทีต่อการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลแม่วิน โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก 
และโรคอื่นๆ   
 หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
     4.2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่วังผาปูน มีบุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย 
   -  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล จ านวน 1 คน  
   - นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 คน 
   - พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 1 คน 
   - แพทย์แผนไทย จ านวน 1 คน 
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   - ทันตสาธารณสุข จ านวน 1 คน   
   ตั้งอยู่ที่หมู่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน มีพ้ืนที่รับผิดชอบดังนี้  
  - หมู่ที่ 3 บ้านขุนป๋วย  
         - หมู่ที่ 5 บ้านแม่สะป๊อก 
  - หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต 
  - หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหยวก 
  - หมู่ที่ 9 บ้านสบวิน 
  - หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง 
  - หมู่ที่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน 
  - หมู่ที่ 16 บ้านหนองมณฑา  
  - หมู่ที่ 19 บ้านห้วยหอย  
 4.2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองเต่า มีบุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย 
   -  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ จ านวน 1 คน  
   - นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 คน 
   - พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 1 คน 
   - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน 2 คน   
  ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านหนองเต่า มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  - หมู่ที่  ๑  บ้านห้วยอีค่าง 
      - หมู่ที่  ๒  บ้านทุ่งหลวง  
       - หมู่ที่  4  บ้านหนองเต่า  
        - หมู่ที่ 8   บ้านห้วยข้าวลีบ  
  - หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง 
  - หมู่ที่ 12 บ้านขุนวาง  
  - หมู่ที่ 13 บ้านม่อนยะ  
  - หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาว  
  - หมู่ที่ 17 บ้านป่ากล้วย  
  - หมู่ที่ 18 บ้านแม่เตียน  
 ๔.๓ อาชญากรรม 
  ในพ้ืนที่ของต าบลแม่วินมีหน่วยงานจากสถานีต าบลภูธรแม่วางมาปฏิบัติหน้าที่ประจ า โดยจัดตั้งเป็นตู้
ยามของต าบลแม่วิน ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 19 หมู่บ้าน โดยมีข้าราชการต ารวจทั้งชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน
ที่มีประสบการณ์ และความช านาญงานมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ซึ่งต าบลแม่วินเป็นพ้ืนที่ที่มีเขตติดต่อกับอ าเภอต่าง เช่น 
อ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอสะเมิง และอ าเภอดอยหล่อ เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่วินได้ด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงและอันตรายในพ้ืนที่  การติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งการบูรณาการตั้งจุด 
ตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจรไปมา ส่งผลให้การเกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลแม่วิน  เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อยมาก เนื่องมาจากว่าได้รับความ

ร่วมมือกับทางผู้น าหมู่บ้าน  ประชาชน  หน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่วินได้ด าเนินการในด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ โดยการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส  
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การฝึกอบรมให้ความรู้  และการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลแม่วิน รวมถึงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการสุ่ม
ตรวจหาผู้เสพยาเสพติด และน าผู้ที่เสพยาเสพติดเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพอีกด้วย   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินได้ด าเนินการบริหารจัดการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมหลักในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1013 (ถนน
สันป่าตอง – บ้านกาด – แม่วิน) ส าหรับการคมนาคมจากตัวต าบลบ้านกาดเข้ามาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารต าบลแม่วิน  มี
รถโดยสารประจ าทางจ านวน  2 เที่ยว  เท่านั้น  แต่การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านต่างๆ จะไม่มีรถโดยสารประจ าทาง 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ยานพาหนะส่วนตัว เส้นทางคมนาคมของต าบลแม่วินสามารถเดินทางไปยังอ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่
แจ่ม อ าเภอสะเมิง และอ าเภอดอยหล่อ ซึ่งเส้นทางหลักหลักและสายรองส่วนมากมักจะเป็นถนนแบบลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

๕.๒ การไฟฟ้า 
  ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสัน
ป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องด้วยเป็นเส้นทางในเขตภูเขา การใช้ไฟฟ้า
ในเขตองค์การบริหารต าบลแม่วิน จ านวนหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลแม่วินมีไฟฟ้าใช้ 19 หมู่บ้าน แต่ยังขาดอีกจ านวน 1 
หย่อมบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน คือ หย่อมบ้านผ่าหม่น) พ้ืนที่ที่ได้รับบริการจากการไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 99 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด 

๕.๓ การประปา 
   การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน มีการใช้น้ าจากระบบประปาหมู่บ้านและระบบ
ประปาภูเขา  เพ่ือการบริโภค อุปโภค และการเกษตร จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้คิดเป็นร้อยละ 98  ของจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด 

๕.๔ โทรศัพท์ 
 ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน มีการใช้โทรศัพท์ มือถือเคลื่อนที่

เร็ว เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ท าให้การรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
เคลื่อนที่สามารถรับสัญญาณได้เป็นบางหมู่บ้านและเป็นบางจุด โดยส่วนมากแล้วประชาชนจะนิยมใช้เครือข่าย AIS และ 
Truemove  ส่วนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์จากบริษัท TOT ก าจัด (มหาชน)    

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินมีที่ท าการไปรษณีย์เอกชน จ านวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา  
๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์  
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน ร้อยละ 7๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ 15 
ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพค้าขาย และร้อยละ 5 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ โดยส่วนมาก เกษตรกรจะ
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ปลูกข้าวเพ่ือการบริโภค ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นพ้ืนที่ลาดชัน และมีพ้ืนที่ราบลุ่มน้อย 
ประกอบกับต้องอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติในการเพาะปลูก ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ท านาได้ปีละ 1 ครั้ง ผลผลิตทาง
การเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด  ถั่วเหลือง ดอกไม้ต่าง ๆ ผักสลัด หอมญี่ปุ่น ผักกาดขาว กะหล่ าปลี ฯลฯ ส่วน
ผลไม้ที่ท าการเพาะปลูกในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ เมืองหนาวต่างๆ เช่น พลับ , สาลี่ ,ท้อ, บ๊วย, อโวคาโด้ ฯลฯ ซึ่ง
ผลผลิตที่ได้ประชาชนจะน าไปจ าหน่ายให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนที่ ส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานจาดศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงประชาชนจะน าไปขายยังท้องตลาดต่างๆในตัวเมือง     

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน มีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ 418.27 ตร.กม./261,419 ไร่ แบ่งเป็น
พ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด และ สน.3 จ านวน 2,365 แปลง เนื้อที่ 6.85 ตร.กม./4,281 ไร่ คิดเป็น 1.64% 
พ้ืนที่มีการใช้ประโยชน์แต่มามีเอกสารสิทธิ์ จ านวน 8,561 แปลง เนื้ อที่ 87.27 ตร.กม./54,544 ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ 
20.86% และเป็นพ้ืนที่ประเภทป่าชุมชน (ป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย) เนื้อที่ 324.15 ตร.กม/202,594 ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ 
77.50% 

ตารางแสดงสัดส่วนพื้นที่จ าแนกตามสิทธิ์การถือครองที่ดิน 

ล าดับ ประเภทพื้นที่ 
จ านวน เนื้อท่ี 

สัดส่วน (%) 
แปลง ตร.กม ไร่ 

1 โฉนด และ สน.3 2,365 6.85 4,281 1.64 
2 ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 8,561 87.27 54,544 20.86 
3 ป่าชุมชน (ป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย - 324.15 202,594 77.50 

รวม (พ้ืนที่ต าบล) 10,926 418.27 261,419 100 
   

ข้อมูลด้านการเกษตร 
  เมื่อจ าแนกการใช้ประโยชน์แบบละเอียดสามารถแบ่งเป็น พ้ืนที่ชุมชน และที่อยู่อาศัย เนื้อท่ี 2,875 ไร่ 
คิดเป็น 1.10% พ้ืนที่นา เนื้อที่ 12,038 ไร่ คิดเป็น 4.60% พ้ืนที่สวน (ไม้ยืนต้น) เนื้อที่ 17,000 ไร่ คิดเป็น 6.50% 
พ้ืนที่ไร่ถาวร เนื้อท่ี 11,713 ไร่ คิดเป็น 4.48% พ้ืนที่หมุนเวียน เนื้อท่ี 5,969 ไร่ คิดเป็น 2.28% 
ตารางแสดงสัดส่วนพื้นที่จ าแนกตามประเภทพ้ืนที่ 
 

ล าดับ ประเภทการใช้พ้ืนที่ 
พ้ืนที่ สัดส่วน 

ตร.กม ไร่ ร้อยละ (%) 
1 พ้ืนที่อยู่อาศัย 4.60 2,875 1.10 
2 พ้ืนที่นา 19.26 12,038 4.60 
3 พ้ืนที่สวน (ไม้ยืนต้น) 27.20 17,000 6.50 
4 พ้ืนที่ไร่ถาวร 18.74 11,713 4.48 
5 พ้ืนที่ไร่หมุนเวียน 9.55 5,969 2.28 
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ตารางแสดงสัดส่วนประเภทการใช้ประโยชน์พื้นที่จ าแนกตามหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ประเภทพื้นที่ 
เนื้อท่ี สัดส่วน 

ตร.กม. ไร่ รวม (ไร่) ร้อยละ 
1 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 4.6 2,875.0 

9,417.8 
30.5 

ป่าชุมชน 10.47 6,543.8 69.5 
2 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 6.73 4,206.3 

16,306.3 
25.8 

ป่าชุมชน 19.36 12,100 74.2 
3 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 4.04 2,525 

15,550 
16.2 

ป่าชุมชน 20.84 13,025 83.8 
4 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 10.41 6,506.3 

14,287.5 
45.5 

ป่าชุมชน 12.45 7,781.3 54.5 
5 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 4.54 2,837.5 

17,537.5 
16.2 

ป่าชุมชน 23.52 14,700 83.8 
6 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 1.46 912.5 

11,075 
8.2 

ป่าชุมชน 16.26 10,162.5 91.8 
7 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 2.41 1,506.3 

16,437.5 
9.2 

ป่าชุมชน 23.89 14,931.3 90.8 
8 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 6.4 4,000 

15,631.3 
25.6 

ป่าชุมชน 18.61 11,631.3 74.4 
9 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 3.2 2,000 

17,425 
11.5 

ป่าชุมชน 24.68 15,425 88.5 
10 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 3.05 1,906.3 

4,481.3 
42.5 

ป่าชุมชน 4.12 2,575 57.5 
11 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 2.36 1,475 

6,256.3 
23.6 

ป่าชุมชน 7.65 4,781.3 76.4 
12 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 4.4 2,750 

12,475 
22 

ป่าชุมชน 15.56 9,725 78 
13 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 7.35 4,593.8 

6,412.5 
71.6 

ป่าชุมชน 2.91 1,818.8 28.4 
14 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 5.92 3,700 

23,550 
15.7 

ป่าชุมชน 31.76 19,850 84.3 
15 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 2.06 1,287.5 

12,431.3 
10.4 

ป่าชุมชน 17.83 11,143.8 89.6 
16 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 6.5 4,062.5 

19,243.8 
21.1 

ป่าชุมชน 24.29 15,181.3 78.9 
17 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 7.75 4,843.8 

14,937.5 
32.4 

ป่าชุมชน 16.15 10,093.8 67.6 
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ตารางแสดงสัดส่วนประเภทการใช้ประโยชน์พื้นที่จ าแนกตามหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ประเภทพื้นที่ 
เนื้อท่ี สัดส่วน 

ตร.กม. ไร่ รวม (ไร่) ร้อยละ 
18 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 4.17 2,606.3 

11,012.5 
23.7 

ป่าชุมชน 13.45 8,406.3 76.3 
19 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 6.76 4,225 

16,937.5 
24.9 

ป่าชุมชน 20.34 12,712.5 75.1 
รวม 418.27 261,418.8 261,418.8  

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับการเกษตรในพ้ืนที่ของต าบลแม่วิน ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินได้ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่รองรับและกักเก็บน้ า เพ่ือเพียงพอกับ
ส าหรับการท าการเกษตร  ดังนี้ 
  ล าห้วย  15 แห่ง สระน้ า  - แห่ง 
    หนองน้ า - แห่ง บ่อน้ าตื้น - แห่ง 
    ล าคลอง   10 แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า 2 แห่ง 
    แม่น้ า  4 แห่ง ฝาย  - แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  แหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค มีทั้งระบบประปาของหมู่บ้านและระบบประปาภูเขา ส่วน
ใหญ่เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินได้ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่
รองรับและกักเก็บน้ าเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
  ล าห้วย  15 แห่ง สระน้ า  - แห่ง 
    หนองน้ า - แห่ง บ่อน้ าตื้น - แห่ง 
    ล าคลอง   - แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า 2 แห่ง 
    แม่น้ า  4 สาย ฝาย  - แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

 
๖.๒ การประมง 

  การประมงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน ส่วนมากจะเป็นการท าการประมงในระดับ
ครัวเรือน เพ่ือน ามาจ าหน่ายในหมู่บ้านและใช้ในการประกอบอาหารของครัวเรือน 

๖.๓ การปศุศัตว ์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  

โค  สุกร  กระบือ เป็นต้น   
๖.๔ การบริการ 
 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินเป็นการประกอบอาชีพการให้บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ 

และบ้านพักตากอากาศแบบรีสอร์ท และที่พักแบบลานกางเต็นท์ รวมถึงบ้านพักทรงเอเฟรมของศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงในพ้ืนที่ ร้านบริการตัดผม และสถานีบริการน้ ามันขนาดเล็ก 
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๖.๕ การท่องเที่ยว 
   ต าบลแม่วินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภอแม่วาง ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวเป็น
จ านวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญประกอบไปด้วยการขี่ช้าง ล่องแพ น้ าตก สถานที่
อารยะธรรมต่างๆ การเดินชมธรรมชาติของหมู่มวลแมกไม้ต่างๆ รวมถึงเข้าชมการจัดสวนดอกไม้พันธุ์ต่างๆของศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนที่ และศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของฤดูหนาว  

๖.๖ อุตสาหกรรม 
  การด าเนินการอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต าบลแม่วินเป็นการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือน 
ขนาดเล็ก โดยใช้แรงงานคนในครอบครัวและแรงงานจากภายนอกชุมชนเป็นหลัก เช่น  โรงสีข้าว, หัตถกรรมเครื่องเงิน ,
ทอผ้า, จักสาน, ท าผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น เรือใบจ าลอง เกมส์ฝึกสมอง ฯลฯ น าไปจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 

   ร้านค้าต่าง ๆ        35 แห่ง 
    ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม       1    แห่ง 
    สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก    15 แห่ง 
    ร้านรับซ่อมยานยนต์ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร(จักรยาน)   6 แห่ง 
    การให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์     30 ราย 
    บ้านพักตากอากาศแบบรีสอร์ท     15 แห่ง  
    กลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยว การล่องแพ, การขี่ช้าง, การแสดงของช้าง 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยัง
ไม่สามารถแก้ไขได ้

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑ การนับถือศาสนา 

   ประชากรต าบลแม่วิน มีผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ แยกเป็นดังนี้                       
   ศาสนาพุทธ ประมาณ    75  %   มีวัดจ านวน 7 วัด 
   ศาสนาคริสต์ ประมาณ   25  %   มีโบสถ์จ านวน 5 แห่ง 
      

7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่วิน มีความหลากหลายของกลุ่มชนที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีอันประกอบด้วย กลุ่มชนพ้ืน
ราบ (คนเมือง) , กลุ่มชนปะกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง), กลุ่มชนม้ง ,ท าให้มีประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่หลากหลาย ซึ่งมี
ความกลมกลืนผสมผสานกันอย่างลงตัวอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยแต่ละกลุ่มชนยังคงรักษาสืบทอด ประเพณี 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของตนเอง คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ เช่น  การใช้ภาษา การแต่งกาย การยึดถือจารีตประเพณี  ความเชื่อ
ดังเดิม  เช่น 
 -   ประเพณีปีใหม่ม้ง   ประมาณเดือน ธันวาคม - มกราคม 

-   ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
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-    ประเพณีวันคริสต์มาส   ประมาณเดือน ธันวาคม    
 -   ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  ประมาณเดือน มีนาคม - เมษายน 

-   ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
 -  ผูกข้อมือปะกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)  
 -  ประเพณีเดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง) ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 
 - ประเพณีสักการะพระบรมธาตุขุนวาง 
 - ประเพณีสรงน้ าพระธาตุศรีสมเด็จพระพุทธชินวงค์ 
     ฯลฯ  

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินไดม้ีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในพ้ืนที่  ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการท าปุ๋ยและน้ าหมักชีวภาพ  การท าหัตถกรรมเรือใบ
จ าลอง การประดิษฐ์ของเล่นจากไม้ในชุมชน และการทอผ้าพ้ืนเมืองของแต่ละชนเผ่า  
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาเหนือ และร้อยละ 10 % เป็นภาษาของชนเผ่า    

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน  ได้แก่  เรือใบจ าลอง  สิ่งประดิษฐ์
จากไม้ (เกมส์ไม้)  ผ้าทอพ้ืนเมืองของแต่ละชนเผ่า  และเครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่      
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.๑ น้ า  แหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค มีทั้งระบบประปาของหมู่บ้านและระบบประปาภูเขา 

ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินได้ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุง
สถานที่รองรับและกักเก็บน้ าเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  

8.๒ ป่าไม้  ลักษณะป่าไม้ทางธรรมชาติประกอบไปด้วย ป่าดิบเขา 51.72 % ป่าเต็งรัง - เบญจพรรณ 25.77 
%  และพ้ืนที่ใช้ปะโยชน์อื่นๆ 22.50 % 

8.๓ ภูเขา  มีลักษณะเป็นภูเขาสูงวางตัวเป็นแนวสันเขาล้อมรอบพื้นท่ีซึ่งเป็นแนวเดียวกับกลุ่มเทือกเขา 
อินทนนท์ มียอดเขาส าคัญคือ ดอยขุนป๋วย ดอยผาลาย ดอยอินทนนท์ ดอยขุนวิน ฯลฯ 

8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินส่วนมากเป็น พ้ืนที่ป่ าเขาส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่โดยรวมถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น แหล่งน้ าที่เพียงพอส าหรับการอุปโภคและ
บริโภค พ้ืนดินที่เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร และมีอากาศที่มีบริสุทธิ์ 
 

9. อื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
      
    ************************************ 
 

86 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี 22  
 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑ เป็น
ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รบัการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีใน
ช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟื้นฟ ูการใช ้และการรักษาทรพัยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรม
ลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรท่ีมีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญทีจ่ะท าใหก้ารพัฒนาประเทศใน
มิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความ
มั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้าง
บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคี
ของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกัน
อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นใน
การก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
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อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วย
ท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  การแข่งขันที่คาดว่า
จะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศ
ไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการ
ผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่ วทุกมุมโลกสูงขึ้น 
ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทย
จะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มรีะดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมคีวามรนุแรงมากขึน้ 
ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหาร
และน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าวที่แต่ละ
ประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและ
เข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อใหเ้กิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิต ิทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ
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โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจ
น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่า
ทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็น
เจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผล
ให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้ งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตร ีเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
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การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไก
ที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี 
สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มี
งานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่
อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก
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ภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูน
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดย
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง

ของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 



20 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น

เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
 การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
หลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  การก่อการร้าย
ข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่านมายังคงประสบปัญหาหลาย ๆ ด้านทั้งปัญหาคุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม  ผลิตภาพการผลิตต่ า และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ าเป็นต้องมีการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับมือต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการพัฒนา
ที่ค านึงถึงการวางรากฐานของประเทศไทยในระยะยาว  ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี 
  ทั้งนี้ ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึงอนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปี
ข้างหน้า ดังนั้น  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และต่อเนื่องไปสู่
แผนพัฒนาฉบับต่อ ๆ ไป จึงไม่ใช่แผนที่มุ่งผลส าเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง 5 ปี ของการประกาศใช้ แต่เป็นการ 
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ซึ่งประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความมั่นคงในการแข่งขัน (3) 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันในสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
  ส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ 5 ปี ที่จะ
ส่งผลตอบสนองเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการส าคัญของแผนฯ ประกอบด้วย 
  1.ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือให้
การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี 
สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล 
และพ่ึงพออาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อมิติความมั่งคั่งอย่า งทั่วถึง
และเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ชุมชน วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งไปสู่ความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง 
  2.ค านึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นพลัง
ส าคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ  มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถรอบด้าน และมีโอกาสใน
การเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและ
ครอบครัวให้ดีขึ้น ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิต
และภาคบริการเพ่ือก้าวสู่การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับสิ่ งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ให้ใช้ประโยชน์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
  3.มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ เพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยต้องปรับปรุงให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก
ระดับ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการหนุนเสริมการปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการพัฒนากลไกการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯ ทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ให้ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี  นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 
  กล่าวโดยสรุป หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)จะมุ่งเน้นการ
พัฒนาที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพ้ืนฐานในการก ากับทิศทางการพัฒนาประเทศให้
เติบโตอย่างมีดุลยภาพ ค านึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี  
คนเก่ง  มีคุณธรรม  จริยธรรม ความเพียร  และมีจิตส านึกค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ รวมถึงให้ความส าคัญ
กับพัฒนากลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ กลไกการท างานที่มีหน้าที่ผลักดัน
ประเด็นการพัฒนาส าคัญต่าง ๆ และกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ เพ่ือให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมที่ “มั่นคง  มั่งคง 
และยั่งยืน” ได้ในอนาคต 
  

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การ
พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 
  1.วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตมีสุข
ภาวะที่ดี  มีครอบครัวที่อบอุ่น  มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และมีความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคม ตลอดจน
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ในสังคมสูงวัย 
  1.2เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน มีความมั่นคงทาง
พลังงาน  มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุม มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้
มาตรฐานสากล  รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  1.3 เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.4 เพ่ือสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ปูองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ รวมทั้งให้
ประเทศไทยมีส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่าง ๆ ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 
  1.5 เพ่ือให้การท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที่รวมทั้งมี
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 
ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปชั่น 
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  2.เป้าหมายรวม  
  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประกอบด้วย 
  2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ 
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกาย  ใจ  สังคม  และจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง  มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศร ี
  2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล เน้นอุปสงค์น าการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง สามารถ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐาน
รายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจับสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัย
และพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต 

  2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร  พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อย
ในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษา
คุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี  สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา อาชญากรรมลดลง 
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจาก
การก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความ
เชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการ
เติบโต ของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น 
  2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน ต้องลดบทบาทภาครัฐในหารให้ภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดปัญหาคอรัปชั่น และการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐจัดท าโดยสถาบันการจัดกร
นานาชาติและความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสูง และดัชนี
ภาพลักษณ์คอรัปชั่นดีขึ้น รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
               การพัฒนาศักยภาพคนไทยที่พึงปรารถนา จะต้องพัฒนาให้คนไทยเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้

ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นคนที่มีความสุขโดยมี
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีวินัย ยึดถือวัฒนธรรมที่ดีงาม และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม เพ่ือเป็นการวางรากบานในการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
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      1.1 เพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

 1.2 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสูงวัย 
 1.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี 
  2.   ยุทธศาสตร์การสร้างความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคมมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย

สามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ และเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็น
ธรรม ทั้งบริการการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคน ยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

            3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
   3.1 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   3.2 สร้างความเข็งแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 
 4.   ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   4.1 รักษาทุนธรรมชาติดเพ่ือสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   4.2 เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าทั้งระบบอย่างยั่งยืน 
   4.3 ควบคุม ปูองกัน และลดมลพิษ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกรทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน 
   4.4 พัฒนาขีดความสามารถในการรีบมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งด้านการลดก๊าซ
เรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ 
 5.  ยุทธศาสตร์ความม่ันคง 
   5.1 เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยคุกคามความมั่นคงภายในไม่ให้ลุกลามเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
   5.2 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการผนึกก าลังรับภัยคุกคามและสามารถบริหารจัดการได้ 
   5.3 เพ่ือให้นโยบายทุกด้าน ทุกมติ สามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.4 เพ่ือใช้ความร่วมมือด้านความมั่งคงกับมิตรประเทศ และเป็นเครื่องมือรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและความสงบสุขของประเทศ 
   5.5 เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยการก่อการร้ายและโจมตีด้านไซเบอร์ 
   5.6 เพ่ือลดและบรรเทาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยต่างๆ 
 6.   ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   6.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ได้มาตรฐาน 
   6.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โปร่งใส 
   6.3 เพ่ือให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ระดับแนวหน้า 
   6.4 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   7.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   7.2 เพ่ืออนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
   7.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ 
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   7.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาให้ 
ครอบคลุม 

 8.  ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศในมิติต่างๆ โดยการสร้างมูลค่าเ พ่ิม เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล แก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้อย่าง
ทั่วถึง เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย เพ่ือเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน เพ่ือฟ้ืนฟูฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างมีสมดุลและได้รับการยอมรับจากชุมชน 
 10. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบจากท าเลที่ตั้งของประเทศ เพ่ือให้ประเทศเป็น
ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีสมรรถภาพสูง เพ่ือเสริมสร้างประโยชน์ของประเทศไทยในด้านการค้า การลงทุน การเงิน
และโอกาสด้านการตลาด เพ่ือผลักดันบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยให้เป็นส่วนส าคัญในระดับภูมิภาคและโลก 

 ค่านิยมหลักของคนไทย  เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  ดังนี้ 
1)  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  2)  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
  3)  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  4)  ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
  5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
  6)  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
  7)  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
  8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
  9)  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10)  รู้จักด ารงตนอยูโ่ดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความ
พร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
  11)  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
ตามหลักของศาสนา 
  12)  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน  มีทั้งหมด  9  ด้าน  ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   
3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน   
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม   
6)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
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7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ในการใช้บริการอย่างแท้จริง   

8)ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้
ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก   

9)ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
 
 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2560 - 2565) ฉบับทบทวน  
  ๑. สภาพทั่วไป  
  ๑.๑ ที่ตั้ง ภาคเหนือ ประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และ อุทัยธานี เป็นพ้ืนที่
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กลุ่มประเทศเอเชียใต้ และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีอาณา
เขต ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและ ด้านเหนือ มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
และด้านตะวันตก ติดต่อ สหภาพเมียนมา 
  ๑.๒ พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๖.๐๓ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของพ้ืนที่ประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ ตอนบนเป็นที่สูง เป็นภูเขา ปุาไม้ และแหล่งต้นน้ าล าธาร พ้ืนที่ตอนล่างเป็นภูเขาสูงทางทิศ
ตะวันตก และ ทิศตะวันออก ตอนกลางเป็นพื้นท่ีราบลุ่มของแม่น้ าปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง และปุาสัก 
  ๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-
พฤษภาคม มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะเดือนมีนาคมและเมษายน จังหวัดที่มีอุณหภูมิ สูงสุด คือ อุตรดิตถ์ ฤดู
ฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปี ๒๕๕๘ เท่ากับ 
๑,๐๕๓.๑๐ มิลลิเมตร จังหวัดที่มีฝนตกมากท่ีสุด คือ เชียงราย ฝนตก น้อยที่สุด คือ ล าปาง ฤดูหนาว ช่วงเดือน ตุลาคม-
กุมภาพันธ์อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด 
คือ จังหวัดเชียงราย 
  ๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕๘ จากพ้ืนที่ภาครวม ๑๐๖.๐๓ ล้านไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ปุาไม้ 
๕๖.๔๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓ พ้ืนที่ท าการเกษตร ๓๒.๕๐ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๐.๖ และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ อ่ืนๆ 
๑๗.๐๓ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๖.๑ ของพ้ืนที่ภาค 
  ๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  
  ๑.๕.๑ ดินสภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวที่เกิดจากตะกอนล าน้ า มีความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างสูง 
โดยเฉพาะดินบริเวณลุ่มแม่น้ าต่างๆ เหมาะสม ส าหรับการท านา ประมาณ ๑๖.๔ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๕.๕ ของพ้ืนที่
ภาค และปลูกพืชไร่ประมาณ ๒๐.๐ ล้านไร่ หรือ ร้อยละ ๑๘.๙ ของพ้ืนที่ภาค 
  ๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้ าขนาดใหญ่ ๘ ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าวัง ลุ่มน้ ายม ลุ่มน้ าน่าน ลุ่มน้ า 
สาละวิน ลุ่มน้ ากก ลุ่มน้ าปุาสัก และลุ่มน้ าสะแกกรัง ล าน้ าหลักของภาค ได้แก่ แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง แม่น้ ายม และ แม่น้ า
นา่น ซึ่งไหลไปบรรจบกันเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งมีแหล่งน้ าธรรมชาติ ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ ได้แก่ 
กว๊านพะเยา (พะเยา) บึงบอระเพ็ด (นครสวรรค์) และ บึงสีไฟ (พิจิตร) นอกจากนี้ยัง มีแหล่งน้ าบาดาลส าคัญในภาคเหนือ
ตอนบน ได้แก่ แอ่งเชียงใหม่และแอ่งล าพูน ส าหรับภาคเหนือตอนล่าง มี แหล่งน้ าบาดาลขนาดใหญ่อยู่บริเวณท่ีราบลุ่ม
เหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ คุณภาพของน้ าบาดาลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่บริโภคได้ 
  ๑.๕.๓ ปุาไม้ภาคเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม้มากท่ีสุดของประเทศ ในปี ๒๕๖๐ ภาคเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม้ ๕๖.๓๘ 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕ ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๕๕.๒ ของพ้ืนที่ปุาไม้ประเทศ ลักษณะเป็น ปุาดงดิบ ปุาเบญจ
พรรณ และปุาเต็งรัง โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือตอนบน เช่น เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน 
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  ๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
  ๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  สปป.ลาว 
เมียนมา และสามารถเชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต้  ๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เริ่มต้นที่
กรุงเทพมหานคร สิ้นสุด ที่ด่านพรมแดนแม่สาย อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาที่ท่าขี้เหล็ก เป็น
ระยะทาง ทั้งสิ้น ๙๙๔.๗๕ กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ (สายอินทร์บุรี–เชียงใหม่) เป็นทางหลวง 
แผ่นดินสายหลักแนวเหนือ–ใต ้เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือระยะทาง ๕๔๕.๗๘ 
กิโลเมตร 
  ๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC) หรือ
เส้นทาง R๓A เชื่อมโยงระหว่างคุนหมิง จีนตอนใต้ มายังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เข้ าสู่ ประเทศไทยผ่าน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ผ่าน ทางหลวงหมายเลข ๑ ลงสู่ภาค
กลางและภาคใต้ เชื่อมไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ 
   ๒.๑.๓ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) 
หรือเส้นทาง R๒ เชื่อมโยง ๔ ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว และเวียดนาม โดยเชื่อมโยงจาก เมียนมา ผ่านสะพาน
มิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ ๑ สู่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ เข้าสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) และเชื่อมสู่ สปป.ลาว ผ่านสะพาน
มิตรภาพแห่งที่ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เป็นเส้นทาง เชื่อมโยงการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 
  ๒.๒ รถไฟ มีเส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ สามารถเชื่อมโยงสู่ทางรถไฟสายตะวันออก เฉียงเหนือ
ที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  ๒.๓ สนามบิน มี ๑๒ แห่ง เป็นสนามบินนานาชาติ ๒ แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และ
ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย และสนามบินในประเทศ ๑๐ แห่ง ได้แก่ ล าปาง แม่ฮ่องสอน น่าน 
พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ แม่สอด ตาก เพชรบูรณ์ และปาย 
  ๒.๔ ด่านชายแดน มี ๘ ด่านถาวร ๒๑ จุดผ่อนปรนที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศ เพ่ือน
บ้าน  
  ๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟทางคู่ ช่วง
ปากน้ าโพ - เด่นชัย ชว่งเด่นชัย - เชียงใหม่ และ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ รวมถึงรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ – 
เชียงใหม่ และสนามบินนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ ๒ อยู่ระหว่างเสนอโครงการ  
  ๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
  ๒.๖.๑ ไฟฟูา มีระบบสายส่งเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมีโรงงานและเขื่อนผลิต 
กระแสไฟฟูาที่ส าคัญ ได้แก่ โรงไฟฟูาแม่เมาะ (ล าปาง) โรงไฟฟูาลานกระบือ (ก าแพงเพชร) เขื่อนสิริกิติ์ (อุตรดิตถ์) เขื่อน
ภูมิพล (ตาก) และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (เชียงใหม่)  
  ๒.๖.๒ ประปา มีระบบบริการประปาครอบคลุมพ้ืนที่เขตเมือง ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของส านักงาน
ประปาเขต ๙ (เชียงใหม่) และ ส านักงานประปาเขต ๑๐ (นครสวรรค์) นอกจากนี้มีระบบประปา ของ อปท. และประปา
หมู่บ้าน 
  ๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้  
  ๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
  ๓.๑.๑ เศรษฐกิจของภาคเหนือมีขนาดเล็ก มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ าปี ๒๕๕๙ เท่ากับ 
๑,๑๓๒,๘๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนเล็กลง เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๕ ที่
มีสัดส่วนร้อยละ ๘.๙ ของประเทศ  
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  ๓.๑.๒ โครงสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการและภาคเกษตร ในปี ๒๕๕๙ ภาคบริการมีสัดส่วน
ถึงร้อยละ ๕๖.๓ ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งค้าปลีก การศึกษา และบริการภาครัฐ ส าหรับโรงแรมและภัตตาคารมีแนวโน้ม
ขยายตัวสูงสอดคล้องกับการเติบโตของการท่องเที่ยว ภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ ๒๔.๕ ของผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งเป็นการ
ผลิตพืชเกือบทั้งหมด ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทน้อย เพียงร้อยละ ๑๙.๒ ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๖๒ เป็น
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  
  ๓.๑.๓ เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวต่ ากว่าระดับประเทศ ในปี ๒๕๕๙ เศรษฐกิจภาคเหนือ ขยายตัวร้อย
ละ ๑.๘ ขณะที่ประเทศขยายตัวร้อยละ ๓.๓ เป็นผลจากการหดตัวของภาคเกษตรที่ลดลงมาก ถึงร้อยละ ๖.๐ เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และราคาผลผลิตตกต่ าท าให้เกษตรกรลดการผลิต ส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อของ
เกษตรกร ขณะที่ภาคบริการขยายตัวได้ดีทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาการค้าส่งและ  ค้าปลีก และสาขาการให้บริการทาง
การเงินฯ ที่ขยายตัวร้อยละ ๑๒.๘ และ ๗.๐ ตามล าดับ  
  ๓.๑.๔ รายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในปี ๒๕๕๙ ผลิตภัณฑ์ภาค ต่อหัว
ประชากรของภาคเหนือ (GRP Per capita) เท่ากับ ๙๘,๙๙๙ บาทต่อคนต่อปี ยังห่างจากระดับประเทศ เกือบ ๑ เท่า 
จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดล า พูน (๑๗๒,๗๑๗ บาท) ก าแพงเพชร (๑๓๗,๘๘๒ บาท) 
และเชียงใหม่ (๑๓๐,๐๓๔ บาท) เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักของภาค ขณะที่จังหวัดแพร่ 
(๖๔,๘๘๓ บาท) สุโขทัย (๖๔,๗๓๒ บาท) และแม่ฮ่องสอน (๖๑,๒๕๕ บาท) มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่ าที่สุดในภาค 
  ๓.๑.๕ พ้ืนที่เศรษฐกิจค่อนข้างกระจุกตัวในจังหวัดใหญ่ โดยจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ ที่สุดของ
ภาค คือ จังหวัดเชียงใหม่ สัดส่วนร้อยละ ๑๙.๖ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร ร้อยละ ๙.๔ นครสวรรค์ ร้อยละ 
๙.๒ และเชียงรายร้อยละ ๘.๘ ขณะที่แม่ฮ่องสอนมีขนาดเล็กที่สุดเพียงร้อยละ ๑.๑ ทั้งนี้พ้ืนที่เศรษฐกิจ ไม่มีความ
เปลี่ยนแปลงจากช่วงที่ผ่านมามากนัก 
  ๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา ๓.๒.๑ ภาคเกษตร ๑) ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจภาคเหนือ ทั้ง
ในด้านเป็นฐานรายได้หลัก ของประชากรส่วนใหญ่และการจ้างงาน ในปี ๒๕๕๙ ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า ๒๗๗,๓๖๑ 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๔.๕ ของผลิตภัณฑ์ภาค ผลผลิตเกษตรของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ จากพืช 
ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงานในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นการท าเกษตร แปลงใหญ่ที่ยังมี
การใช้สารเคมีสูง ส าหรับการผลิตพืชผัก และไม้ผล ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือตอนบน โดยระบบ การผลิตปรับสู่เกษตร
อินทรีย์มากขึ้น ซึ่งยังอยู่ในระดับเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพ้ืนบ้าน แต่มีแนวโน้มขยายสู่  เชิงพาณิชย์พืชอินทรีย์ส าคัญ ได้แก่ 
ชาอินทรีย์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง และแม่ฮ่องสอน ข้าวอินทรีย์และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัด
เชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ รวมทั้งพืชผักและผลไม้เมืองหนาว 
  ๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม  
  ๑) อุตสาหกรรมของภาคเหนือมีบทบาทน้อยเมื่อเทียบกับระดับประเทศ  ในปี ๒๕๕๙ ผลิตภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรม (สาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่) มีมูลค่า ๒๑๗,๑๖๑ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๙.๒ ของ
ผลิตภัณฑ์ภาค และมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๕.๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โครงสร้าง
อุตสาหกรรมหลักประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารมีสัดส่วนสูงที่สุด ร้อยละ ๔๙.๗ ของสาขาอุตสาหกรรม รองลงมาเป็น
การผลิตเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ผลิตภัณฑ์จาก แร่อโลหะ และเครื่องแต่งกาย ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ยังคง
พ่ึงพาฐานทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ เช่น วัตถุดิบทางการเกษตร แร่ดินขาว และไม้แปรรูป รวมทั้งอาศัยฝีมือแรงงาน
เป็นหลัก อุตสาหกรรมในภาคเหนือ ตอนล่าง จังหวัดก าแพงเพชรและนครสวรรค์ เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่ม
พลังงานชีวภาพ/ชีวมวล โดยเป็นโรงงานขนาดใหญ่ และมีนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดพิจิตร ส าหรับภาคเหนือตอนบน ใน
นิคมอุตสาหกรรมล าพูนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของนักลงทุนญี่ปุุนซึ่งปัจจุบันเต็มพ้ืนที่แล้ว และมีโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมเบาต่างๆ กระจายในจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง โดยเป็นผู้ผลิตขนาด
กลางและขนาดย่อม  
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  ๒) ภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์
ของศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือและมีความหลากหลาย อาทิ ผ้าทอ เครื่องเงิน เฟอร์นิเจอร์ไม้  ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน เป็น
ต้น แหล่งผลิตส่วนใหญ่กระจายในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งจ าหน่ายหลัก และเป็นเมือง 
UNESCO’s Creative City Network (สาขา Crafts and Folk Art) ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพสูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC ภาคเหนือ) 
นอกจากนี้ ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่มซอฟต์แวร์ และดิจิทัล
คอนเทนต์ซึ่งในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ และดิจิทัลคอน
เทนต์ มีการขยายตัวเฉลี่ย ของจ านวนผู้ประกอบกิจการสูงถึงร้อยละ ๒๙.๔ ต่อปี โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่ง
เป็นเมืองส าหรับ นักพัฒนางานดิจิทัล (Best City for Digital Nomads) ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาธุรกิจ Startup โดย
ส านักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA ภาคเหนือ) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุน 
  ๓.๒.๓ การค้าชายแดน  
  ๑) ด่านชายแดนภาคเหนือเป็นประตูการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งเมียนมา และ  สปป.ลาว และ
สามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศจีนตอนใต้ การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๐ การค้าผ่านด่านศุลกากร 
(การค้าชายแดนและผ่านแดน) มีมูลค่ารวม ๑๕๓,๑๘๓.๖๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น การส่งออกจึงได้ดุลการค้าสูงมาโดย
ตลอด ในช่วงปี๒๕๕๕-๒๕๖๐ มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ ๑๙.๓ ต่อปี ตามการค้ากับประเทศ
เมียนมาจากการเปิดประเทศท าให้มีความต้องการสินค้า เพ่ืออุปโภคบริโภคสูง และการน าเข้าพลังงานไฟฟูาที่โรงไฟฟูา
พลังงานความร้อนหงสา ของ สปป.ลาว ผ่านทาง ด่านทุ่งช้าง อย่างไรก็ตาม ภาคเหนือเป็นเพียงทางผ่านของสินค้าออกสู่
ประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ เท่านั้น โดยสินค้าส่วนใหญ่มาจากส่วนกลาง ด่านชายแดนหลัก ได้แก่ ด่านแม่สอด 
จังหวัดตาก สัดส่วนร้อยละ ๕๒.๐ และด่านในจังหวัดเชียงรายรวมประมาณร้อยละ ๓๐.๕ ได้แก่ ด่านเชียงของ เชียงแสน 
และด่านแม่สาย สินค้าส่งออกที่ส าคัญ อาทิน้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง น้ าตาลทราย เครื่องโทรสารพร้อม 
อุปกรณ์ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าน าเข้า อาทิพลังงานไฟฟูา โคกระบือมีชีวิต ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากสัตว์ ผักและผลไม้ พืช
น้ ามัน และสินค้าเกษตร ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภาคเหนือ มี ๒ แห่ง ได้แก่ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
และอ าเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ ในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันอยู่ระหว่า ง การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมและ
โครงสร้างพื้นฐาน  
  ๒) โครงสร้างการค้าชายแดนจ้าแนกตามประเทศคู่ค้า ในปี ๒๕๖๐ มูลค่าการค้า ส่วนใหญ่ยังคงเป็น
เมียนมา ๙๒,๒๙๔.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ รองลงมาเป็น สปป.ลาว ๔๑,๔๓๑.๒๙ ล้านบาท ร้อยละ ๒๗.๐ 
เป็นอันดับสองสูงกว่าการค้าผ่านแดนกับจีนตอนใต้ เป็นผลมาจากการน าเข้าพลังงาน ไฟฟูา และการพัฒนาพ้ืนที่ในแขวง
บ่อแก้วและหลวงน้ าทา ท าให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมากขึ้น ขณะที่การค้าผ่านแดน
กับจีนตอนใต้ชะลอตัว โดยมีมูลค่า ๑๙,๔๕๘.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจ
ประเทศจีนอยู่ในภาวะชะลอตัว ส าหรับช่องทางการค้า กับจีนตอนใต้เปลี่ยนมาผ่านด่านเชียงของมากขึ้นจากเดิมที่ผ่าน
ทางด่านเชียงแสน โดยในปี ๒๕๖๐ การค้ากับ จีนผ่านด่านเชียงของมีสัดส่วนถึงร้อยละ ๗๘.๕ เนื่องจากความสะดวกของ
การขนส่งตามเส้นทาง R๓A ผ่านสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ ๔ ประกอบกับการขนส่งทางเรือที่ท่าเรือเชียงแสนยังติด
ปัญหาร่องน้ า ผู้ประกอบการจึงเปลี่ยนมาเป็นการขนส่งสินค้าทางถนน R๓A หรือขนส่งทางเรือในแม่น้ าโขงแต่ถ่ายสินค้า
ไปยัง ท่าเรือของประเทศลาวเพ่ือหลีกเลี่ยงโขดหินและเกาะแก่ง จากนั้นขนส่งทางบกตามถนน R๓A ผ่านทาง ด่านเชียง
ของ 
  ๓.๒.๔ การท่องเที่ยว  
  ๑) การท่องเที่ยวของภาคเหนือโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติโดยมีจุดแข็ง  อยู่ที่สภาพภูมิสังคม
ซึ่งเป็นภูเขาสูง ทัศนียภาพสวยงาม อากาศเย็นสบาย มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่งดงามเป็น
เอกลักษณ์ ผู้คนมีความเป็นมิตร รวมทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยว สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน และยังมีแหล่งมรดกโลกทั้ง
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ด้านประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศน์ จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยว หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มขยายตลาดท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น MICE การท่องเที่ยว เพ่ือสุขภาพ การท่องเที่ยวชุมชน กีฬา/การผจญภัย พ านักระยะยาว และ
การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยมีเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
อย่างไรก็ตาม สภาพโดยรวมของทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวหลักมีความเสื่อมโทรม การบริหารจัดการด้าน 
๗ แผนพัฒนาภาคเหนือ การท่องเที่ยว และระบบขนส่งสาธารณะยังขาดประสิทธิภาพ และปัญหาหมอกควันที่ส่งผล
กระทบ ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว เป็นประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคเหนือ  
  ๒) รายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือขยายตัวต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖๐ มีนักท่องเที่ยว จ านวน ๓๓.๘๒ 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗ ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ และมีรายได้จาก การท่องเที่ยว ๑๗๕,๔๕๔.๒๒ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ รองจาก กรุงเทพฯ ภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยปี ๒๕๕๖-
๒๕๖๐ รายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ ๑๑.๓ ต่อปี ต่ ากว่าระดับประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 
๑๓.๖ และจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ ๘.๒ ขณะที่ของประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๘.๒ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
กว่าร้อยละ ๘๒.๔ เป็นชาวไทย และยังเป็นการท่องเที่ยวกระแสหลัก ส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ ๔๑.๑ มาจาก
ยุโรปและอเมริกา และ ร้อยละ ๒๘.๘ เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนซึ่งขยายตัวสูงมาก  
  ๓) รายได้จากการท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวในเมืองท่องเที่ยวหลักแต่มีแนวโน้ม กระจายสู่เมืองรองมาก
ขึ้น ในปี ๒๕๖๐ จังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวมากท่ีสุดส่วนใหญ่เป็น เมืองท่องเที่ยวหลัก คือ เชียงใหม่ ร้อย
ละ ๕๖.๕ เชียงราย ร้อยละ ๑๔.๘ พิษณุโลก ร้อยละ ๔.๕ และ เพชรบูรณ์ ร้อยละ ๔.๐ อย่างไรก็ตาม พบว่า เมือง
ท่องเที่ยวรอง เช่น น่าน พิจิตร ล าพูน อุทัยธานี อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พะเยา ล าปาง มีการขยายตัวของ
รายได้การท่องเที่ยวในอัตราที่สูง 
  ๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
  ๓.๓.๑ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ ากว่าระดับประเทศมาก และขยายตัวในอัตรา ที่ชะลอลง 
โดยในปี ๒๕๖๐ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนภาคเหนือ ๑๙,๐๔๖ บาทต่อเดือน ต่ ากว่าระดับประเทศ ที่ ๒๖,๙๔๖ บาทต่อเดือน 
จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดล าพูน ๒๔,๔๖๘ บาท ต่อเดือน ต่ าสุด คือ จังหวัดเชียงราย 
๑๑,๘๐๙ บาทต่อเดือน และพบว่าอัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ย ครัวเรือนชะลอตัวลง เหลือเฉลี่ยร้อยละ ๑.๗ ต่อปี
ในช่วง ๒๕๕๔-๒๕๖๐  
  ๓.๓.๒ หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่มีแนวโน้ม ขยายตัว ในปี 
๒๕๖๐ ภาคเหนือมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ๑๖๗,๙๕๒ บาท ต่ ากว่าของประเทศ ที่ ๑๗๘,๙๙๔ บาท จังหวัดที่มีหนี้สิน
เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดพิษณุโลก ๒๗๓,๒๑๒ บาท รองลงมาคือ จังหวัดอุทัยธานี๒๖๓,๗๕๕ บาท 
ต่ าสุดในภาคคือ จังหวัดเชียงราย ๓๐,๖๐๘ บาท แม้ว่าหนี้สิน เฉลี่ยต่อครัวเรือนของภาคยังค่อนข้างต่ า แต่มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๕.๖ ต่อปีในช่วง ๒๕๕๔-๒๕๖๐ 
  ๔. ประชากรและสังคม  
  ๔.๑ ประชากร  
  ๔.๑.๑ อัตราการเพ่ิมประชากรของภาคต่ ากว่าระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐ มีจ านวนประชากร ๑๒.๑๐ 
ล้านคนหรือร้อยละ ๑๘.๓ ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๑๑.๘๐ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ และมีอัตรา การเพ่ิมขึ้นของประชากร
ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๔ ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ย ร้อยละ ๐.๕ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มี
ประชากรมากที่สุด ๑.๗๕ ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดเชียงราย มีประชากร ๑.๒๙ ล้านคน และจังหวัดนครสวรรค์ มี
ประชากร ๑.๐๗ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔ ๑๐.๖ และ ๘.๘ ของประชากรภาค ตามล าดับ 
  ๔.๑.๒ สัดส่วนประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้น สูงกว่าระดับประเทศ โครงสร้างประชากรมีแนวโน้ม การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น เป็นผลจากความส าเร็จของการวางแผนครอบครัวและการพัฒนา ด้านสาธารณสุข 
โดยในปี ๒๕๕๕ มีสัดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ ๑๖.๘ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๗.๗ ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งสูงกว่าร้อยละ ๑๖.๙ 
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ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ จึงท าให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระ ในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากร
วัยแรงงาน ๓.๘ คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี๒๕๕๕ เป็นประชากร วัยแรงงาน ๒.๘ คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี๒๕๕๙ 
  ๔.๑.๓ ประชากรเมืองโดยรวมเพ่ิมขึ้น ปี ๒๕๕๕ มีประชากรเมืองจ านวน ๓.๑๓ ล้านคน หรือ ร้อยละ 
๒๖.๕ ของประชากรทั้งภาค เพ่ิมขึ้นเป็น ๓.๒๗ ล้านคน หรือร้อยละ ๒๗.๑ ของประชากรทั้งภาค ในปี ๒๕๕๙ โดย
จังหวัดตากมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากที่สุด ร้อยละ ๒๕.๑ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และพิษณุโลก มี
อัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองร้อยละ ๑๙.๖ และ ๑๔.๖ ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงท าให้ประชากรอพยพเข้าไปท างานและอาศัยจ านวน
มาก 
  ๔.๒ แรงงาน  
  แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา มีแนวโน้มจบการศึกษาระดับสูงมากขึ้น ปี ๒๕๖๐ มีผู้มี
งานท า ๖.๒๒ ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ ร้อยละ ๔๖.๘ ของผู้มีงานท าของภาค จ านวนแรงงานที่มีความรู้
ระดับประถมลดลง จากร้อยละ ๕๑.๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๔๗.๕ ในปี ๒๕๖๐ มีความรู้ระดับมัธยมต้น ลดลงจาก
ร้อยละ ๑๔.๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๔.๑ ในปี ๒๕๖๐ ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๙.๙ ในปี ๒๕๕๕ เป็น
ร้อยละ ๑๑.๗ ในปี ๒๕๖๐ แรงงานระดับอาชีวะ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๒.๗ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๒.๙ ในปี ๒๕๖๐ 
ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๘.๗ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๒.๒ ในปี ๒๕๖๐ เห็นได้ว่าคุณภาพแรงงานดีข้ึน 
  ๔.๓ การศึกษา  
  ๔.๓.๑ สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๒๙ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยก
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๔ แห่ง เอกชน ๗ แห่ง วิทยาลัยเอกชน ๒ แห่ง และวิทยาลัยชุมชน ๖ แห่ง   
  ๔.๓.๒ จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี ๒๕๖๐ ประชากร มีจ านวน
ปีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๗ ปี ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๕ ปีโดยจังหวัดล าปางและ จังหวัดพิษณุโลกมี
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด ๙.๕ ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดล าพูน และจังหวัดอุตรดิตถ์ ๙.๓ ปี ตามล าดับ ขณะที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่ าสุด ๖.๕ ปี  
  ๔.๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ า โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (๔ วิชาหลัก) ในปี
การศึกษา ๒๕๕๕ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๖.๖ และลดลงเป็นร้อยละ ๓๔.๔ ในปี๒๕๖๐ ซึ่งยังต่ ากว่า เกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อย
ละ ๕๐ ในทุกวิชา โดยปี ๒๕๖๐ วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ ๔๙.๖ รองลงมาได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อย
ละ ๓๓.๓ และวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่ าสุดร้อยละ ๒๗.๗ 
  ๔.๔ สาธารณสุข  
  ๔.๔.๑ มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ มีจ านวนโรงพยาบาล รัฐบาล 
จ านวน ๑๙๑ แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๑๖๙ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๑๖ แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 
(รพศ.) ๖ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน ๒,๒๓๘ แห่ง  
  ๔.๔.๒ บริการสาธารณสุขมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร มีแนวโน้มดีขึ้น 
จากแพทย์ ๑ คนต่อประชากร ๒,๙๖๘ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒,๐๗๔ คน ในปี ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตาม บุคลากรทาง
การแพทย์ยังกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางและเมืองหลักของภาค ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลกและเชียงใหม่ โดย
จังหวัดพิษณุโลกมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ๑,๑๒๘ คน และ จังหวัดเชียงใหม่ มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ๑,๒๕๒ 
คน   ๔.๔.๓ อัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีสัดส่วนสูงที่สุดของประเทศ อัตราการ  ฆ่าตัวตาย
ต่อประชากรแสนคนของภาคลดลง จาก ๑๐.๘ ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๘.๗ ต่อ ประชากรแสนคน ในปี 
๒๕๖๐ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดของภาคเหนือ  และประเทศ เท่ากับ ๑๔.๑ ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดล าปาง และจังหวัดน่าน มีอัตราการฆ่าตัวตาย ๑๑.๓ และ ๑๐.๙ ต่อประชากร
แสนคนตามล าดับ ขณะที่จังหวัดพิจิตรมีอัตราการ ฆ่าตวัตายต่ าสุด ๔.๖ ต่อประชากรแสนคน 
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  ๔.๕ สัดส่วนคนจน สัดส่วนจนลดลงมาก แต่ยังคงสูงกว่าระดับประเทศ การกระจายรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้น สัดส่วน คนจนของภาคลดลงจากร้อยละ ๑๗.๔ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๙.๘ ในปี ๒๕๖๐ สูงกว่าสัดส่วนคนจนของ 
ประเทศที่มีอัตราร้อยละ ๘.๙ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสัดส่วนคนจนสูงสุด ร้อยละ ๓๓.๓ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตาก 
ร้อยละ ๒๗.๒ และจังหวัดน่าน ร้อยละ ๑๗.๙ ส่วนการกระจายรายได้ของภาคมีแนวโน้มดีขึ้น โดยสัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได้ปรับจาก ๐.๔๔ ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๐.๔๑ ในปี ๒๕๖๐ 
  ๖. สภาวะแวดล้อม  
  6.1 จุดแข็ง  
  ๖.๑.๑ ภาคเหนือมีความพร้อมต่อการพัฒนาเชื่อมโยงด้านการค้าและบริการกับนานาชาติ  และกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคกลาง ของประเทศและเส้นทางตาม
แนว North-South Economic Corridor (จีนตอนใต้ เมียนม่าร์ ลาว ไทย) และ East-West Economic Corridor 
(เวียตนาม กัมพูชา ลาว ไทย เมียนม่าร์) และมีเมืองส าคัญที่เป็น ฐานการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ อาทิ เชียงใหม่ 
เชียงราย และตาก 
  ๖.๑.๒ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือมีความหลากหลาย โดยในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
ตอนล่างมีศักยภาพในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ  ตลอดจน
อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เช่น เอทานอลจากกากน้ าตาล พลังงานไฟฟูาจากแกลบ อุตสาหกรรม อาหารสัตว์ 
เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศ และสามารถน าเข้าวัตถุดิบเกษตรจาก ประเทศเพ่ือนบ้าน ส่วน
ภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพในการพัฒนาด้านเกษตรประณีต เกษตรอินทรีย์  โดยเฉพาะพืชผักและดอกไม้เมืองหนาว
ส าหรับตลาดเฉพาะที่มีก าลังซื้อสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มี มูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ Functional 
Food และผลิตภัณฑ์เวชส าอางต่างๆ เป็นต้น  
  ๖.๑.๓ ภาคเหนือเป็นฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ฐานความรู้  ด้านเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบร่วมสมัย เพ่ือตอบสนองต่อกระแสความต้องการของตลาด  อาทิ ของตกแต่งบ้าน ของที่
ระลึก และสินค้าหัตถกรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมสู่งาน  หัตถศิลป์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน  
  ๖.๑.๔ เป็นฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้  ส าคัญ
ของภาค ภาคเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่สามารถพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในภาค และเชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศลุ่มน้ าโขง โดยเฉพาะการจัดกลุ่มการท่องเที่ยว (Cluster) อาทิ ท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตชุมชน เชิงนิเวศน์ และเชิงสุขภาพ ๖.๑.๕ สภาพภูมิเศรษฐกิจ-สังคมเอ้ือต่อการพัฒนาภาคธุรกิจบริการ จากความ
พร้อม ด้านบริการพ้ืนฐานของเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานของธุรกิจบริการ สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ลักษณะของคนท้องถิ่นภาคเหนือที่เอ้ือต่องานบริการ ท าให้ภาคเหนือมีศักยภาพส าหรับภาคธุรกิจ บริการ อาทิ ศูนย์การ
ประชุมนานาชาติ ส านักงานตัวแทนในภูมิภาค งานแสดงสินค้า บริการทางการศึกษา  ธุรกิจบริการสุขภาพและทางการ
แพทย์ และธุรกิจด้านบริการโลจิสติกส์เป็นต้น 
 
  6.2 จุดอ่อน  
  6.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง และประสบปัญหาหมอกควัน มีการบุกรุกและ  ตัดไม้ท าลาย
ปุาเพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ปุาต้นน้ า ความสมดุลของ ระบบนิเวศ การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน อุทกภัย ภัยแล้ง นอกจากนั้น ยังมีปัญหา
หมอกควันและฝุุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจาก การเผาปุา การเผาในที่โล่ง และการเผาวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิต ของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
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  6.2.2 การขยายตัวของพ้ืนที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหารจัดการ  ที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยเฉพาะการก าจัดขยะมูลฝอยและ น้ าเสียจากชุมชนและ
อุตสาหกรรม การให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง การบดบังทัศนียภาพหรือรุกล้ า
โบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ท าให้เกิดมลภาวะต่างๆ การสิ้นเปลือง พลังงาน ปัญหาความปลอดภัย รวมถึงการ
เติบโตของชุมชนที่รุกล้ าพ้ืนที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์ และ ตัดทอนระบบโครงข่ายชลประทานเพ่ือการเกษตร น า
ไปสู่การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมของภาคและ สร้างมลภาวะต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  
  6.2.3 ภาคเหนือมีข้อจ้ากัดด้านแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเปลี่ยนแปลง  โครงสร้าง
ประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง แรงงานส่วนใหญ่มีความร ู้ระดับประถมศึกษา 
ขาดความรู้และทักษะที่สนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพและโอกาสของภาค ที่ส าคัญคือ ความรู้และทักษะในด้านภาษา
เพ่ือการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่างๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยี  ดิจิตอล เครื่องทุ่นแรงที่ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามภูมิสังคม  
  6.2.4 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรผู้สูงอายุภาคเหนือมีสัดส่วนสูงขึ้น เป็นผลให้ภาระ พ่ึงพิงสูงขึ้น 
การเตรียมความพร้อมของรัฐเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุยังมีน้อย แม้ว่าในระดับชุมชน ปัจจุบันจะมี ความตื่นตัวและเข้ามา
มีบทบาทในการจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นในรูปของชมรมผู้สูงอายุ แต่โดยทั่วไปแล้วยังมีจุดอ่อนด้าน
ความตระหนักถึงปัญหาและการเตรียมตัวในระยะยาว 
  6.3 โอกาส 
   6.3.1 การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้เกิดโอกาสในการขยายตลาดการค้า  การ
ท่องเที่ยว และบริการการศึกษานานาชาติ ธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์จากการเชื่อมโยง โครงข่ายการคมนาคม
ตามเส้นทาง R๓A ผ่าน สปป.ลาว สู่จีนตอนใต้ ท าให้ภาคเหนือเป็นประตูเชื่อมโยง การขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวที่คาด
ว่าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น และมีโอกาสในการขยายธุรกิจบริการด้านต่างๆ  อาทิ การบริการทางการแพทย์ การศึกษา การ
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ และการจัดตั้งส านักงาน ตัวแทนในภูมิภาค โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่  
  6.3.2 นโยบายภาครัฐในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ๒ แห่ง คือ จังหวัดตาก 
และจังหวัดเชียงราย การด าเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ช่วยส่งเสริมและ อ านวยความสะดวกด้าน
การค้าการลงทุน สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยงกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือกับประเทศเพ่ือน
บ้าน  
  6.3.3 ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาด้าน Digital Contents 
และก าหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีน าร่องในแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติการพัฒนาเมือง อัจฉริยะ (Smart city) ซึ่ง
จะส่งผลให้ภาคเหนือเป็นฐานการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีดิจิตอล อุตสาหกรรม  ซอฟต์แวร์ และเป็นแหล่งสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นองค์ประกอบส าคัญ เช่น การ์ตูน/ภาพยนตร์ Animation การตัดต่อ
ภาพยนตร์ เกมส์คอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  
  6.3.4 ภาคเหนือได้ประโยชน์จากการใช้ข้อตกลงการผลิตสินค้าเกษตร ( Contract Farming) กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ในการผลิตวัตถุดิบการเกษตรบริเวณชายแดนและน าเข้ามาแปรรูป ในประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
และลดการใช้ฐานทรัพยากรของภาค  
  6.3.5 ตลาดการท่องเที่ยวขยายตัว จากการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มประเทศ  GMS ซึ่งมี
ความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน สามารถพัฒนา  เป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายร่วมกันและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและนานาชาติ  นอกจากนั้น แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติของภาคที่มีเป็นจ านวนมากยังสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และการพักผ่อนระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ 
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  6.4 ภัยคุกคาม  
  6.4.1 การเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะ GMS และ
ประชาคมอาเซียน (AEC) ส่งผลต่อโอกาสการขยายการค้าการลงทุนของภาค ขณะเดียวกัน ก่อให้เกิดความเสี่ยงหลาย
ด้านเนื่องจากจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวกขึ้น ดังนั้น หากไม่มีการพัฒนา
บุคลากรในภาคให้เกิดการตื่นตัว สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลและ การปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบ
ทางลบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
  6.4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลง  สภาพ
ภูมิอากาศก่อให้เกิดปัญหาต่อการเกษตร โดยท าให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง ส่งผลให้เกิด ความไม่มั่นคงด้าน
อาหาร และรายได้ของเกษตรกร  
  6.4.3 ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ภาคเหนือประสบปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง การพังทลายของดิน 
หมอกควันและฝุุนละอองขนาดเล็ก และแผ่นดินไหวเป็นประจ า และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น สาเหตุมาจากปัจจัยภายในที่มี
การรุกพ้ืนที่ปุาซึ่งเป็นพ้ืนที่ลาดชันเพื่อขยายพ้ืนที่เพาะปลูกและการเผาปุา รวมถึงสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ ประชาชน 
  ๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย  
  7.1 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปูาหมายระดับสากล มีทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดดเด่น แต่
พ้ืนที่ท่องเที่ยวค่อนข้างกระจุกตัว  
  7.2 มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตตลักษณ์ และมีองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม ของ 
สถาบันการศึกษาจ านวนมาก แต่ยังไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า  
  7.3 ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิต การค้าในอนุภูมิภาค และสินค้าส่งออก  ชายแดนส่วน
ใหญ่มาจากนอกภาค จึงไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับภาค  
  7.4 โครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองศูนย์กลางยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะและสนามบิน  
  7.5 พ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เกษตรยังไม่ทั่วถึง การ
ท าการเกษตรส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรเคมี สินค้าเกษตรยังเป็นขั้นปฐมภูมิและแปรรูปขั้นต้น  
  7.6 ประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจน สัดส่วนคนจนของภาคสูงกว่าระดับประเทศ และด้อยโอกาสในการ  
เข้าถึงบริการภาครัฐ  
  7.7 ประชากรสูงอายุมีสัดส่วนสูงที่สุดในประเทศ ขณะที่ขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
  7.8 พ้ืนที่ปุาต้นน้ าบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาบุกรุกและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ปุาผิดประเภท และ
ยังคงเผชิญปัญหามลพิษหมอกควันรุนแรง 
  ๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น 
ที่มีการฟื้นฟู สืบสานและ สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพ
และผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการ
ผลิต เพ่ือสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ ท าเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า การ
ลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และสามารถ ขยายไปสู่จีนตอน
ใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตกรวมถึงเป็นพ้ืนที่ปุาต้นน้ าที่
ส าคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องน าศักยภาพทางภูมิสังคม
ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้ของ สถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่ มาใช้ในการ
ต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้าง มูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้
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ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยาย
ฐานเศรษฐกิจของภาค  
  8.1 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์: พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ  กับ
ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
  8.2 วัตถุประสงค์  
  8.2.1 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตตลักษณ์  
  8.2.2 เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
  8.2.3 เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา ครอบครัว และ
พ่ึงพากันในชุมชนได้  
  8.2.4 เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า ปุาต้นน้ า 
และปัญหาหมอกควัน  
  8.3 เปูาหมาย  
  8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
  8.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือลดลง 
  8.4 ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย  

ตัวชี้วัด  ค่าฐาน    
ค่าเปูาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของ 
ภาคเหนือ 

639,691 
ล้านบาท 
(มูลค่า CMV 
ปี 2559) 

เพ่ิมข้ึน ไม่
ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
3.0 

เพ่ิมข้ึน ไม่
ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
3.0 

เพ่ิมข้ึน ไม่
ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
3.0 

เพ่ิมข้ึน ไม่
ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
3.0 

เพ่ิมข้ึน ไม่ต่ า
กว่า ร้อยละ 
3.0 

สัมประสิทธิ์ความไม่ 
เสมอภาค (Gini 
Coefficient) ในการ
กระจายรายได้ 
ภาคเหนือ 

0.417 (ปี 
๒๕๖๐) 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.417 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.417 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.417 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.417 

ลดลงต่ ากว่า 
0.417 

 
  8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ๘.๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ  สร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม 
  แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรม ได้แก่ (๑) 
กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน (๒) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพ้ืนที่ จังหวัดสุโขทัย และก าแพงเพชร (๓) กลุ่มท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี(๔) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเปูาหมาย
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เฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/กีฬาเพ่ือการพักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการพ านักระยะยาว 
ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน  
   โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้  
   (1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย ความสะดวกที่มี
มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 
   (2) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน ามา พัฒนาต่อยอด
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว อาทิ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การออกแบบ การสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมการ
จดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสนับสนุน การพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
   (3) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพ่ือกระจายประโยชน์ จาก
การท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ น ามาประยุกต์
สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
   (4) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาค เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริม  กิจกรรมท่องเที่ยวและ
บริการรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี  
   (5) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  เพ่ือให้มี
ทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่การผลิต การท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและ พัฒนา การสร้าง
นวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่
ที่มีศักยภาพและการสร้างตลาดในรูปแบบ e-tourism  
   (6) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า โดยเฉพาะเมืองเก่าเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ตาก พะเยา น่าน  ก าแพงเพชร ล่าปาง 
ล่าพูน และแม่ฮ่องสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง“แบรนด์” หรือเอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนา
สภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็น เมืองน่าอยู่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่า
เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  
  2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหาร  และสินค้าเพ่ือ
สุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัด  เชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง
และขยายสู่พ้ืนที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ   
   โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้  
   (1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ  ส่งเสริมการ
น ามาใช้เชิงพาณิชย์ ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการ ให้ตอบสนองต่อตลาด
เปูาหมายเฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม 
    (2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มี ความหลากหลาย
สอดคล้องกับตลาดเปูาหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่  การเป็น Medical & 
Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค  
   (3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา
เพ่ือสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  ให้สินค้ามีความ
แตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเปูาหมายเฉพาะ อาทิ สินค้า Life Style สินค้า หัตถกรรม และของที่ระลึก
ต่างๆ ที่เน้นคุณภาพท้ังการออกแบบและการใช้งาน  
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   (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลัง  ในการขับเคลื่อน 
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain  
   (5) เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมาย กลุ่มเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในการด าเนินธรกิจ ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 
  ๘.๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค  GMS 
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
  แนวทางการพัฒนา  
  1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน  ให้สอดคล้อง
และสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบ  ขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับ
ระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ แนวตะวันออก-ตะวันตก รวมทั้งพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งจะรองรับ การเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และ AEC  
  2) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ให้มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ
เทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่ง  มวลชนขนาดใหญ่ และ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่
เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทาง วัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่งตามหลักการจัดท า
แผนผังภูมินิเวศ โดยเฉพาะเร่งรัดการด าเนินงานตาม ผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณา 
ขยายขีดความสามารถของระบบ ท่าอากาศยาน พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง
เพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  
  3) พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ (อ าเภอเด่นชัย) เชียงราย (อ าเภอเชียงของ) และ
เมืองในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของ โดยจัดท า
แผนแม่บทพ้ืนที่และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่  ของแต่ละเมือง พัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้ทั่วถึงสามารถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยรอบ  และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  
  4) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล  กฏระเบียบการด าเนิน
ธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและ มนุษยธรรมที่ถูกน ามาเป็นข้อกีดกันทาง
การค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็ง  ร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพ 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของ ธุรกิจใหญ่ได้  
  5) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาด ในกลุ่มประเทศเพ่ือน
บ้าน และ AEC โดยให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ อย่างการเกื้อกูลกัน บนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็น  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนที่
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย 
  ๘.๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
  แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตร  ปลอดภัยในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการ
รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาด  อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับ
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เกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝูาระวังผลกระทบจาก การใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้ า ส่งเสริมช่องทางการ
กระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภค อาหารเพ่ือสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และ
การตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ผู้บริโภค  
  2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่ (๑) การแปร
รูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร (ไพล คาวตอง ยอ มะขามปูอม ค าฝอย) ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน (๒) การ
แปรรูปข้าว พืชไร่ พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วง
โซ่คุณค่า ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการ น าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์
มาผลิตพลังงานทดแทน  
  3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเชื่อมโยงกับ อุตสาหกรรมเกษตร
ชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และแปรรูปชีวมวล ในจังหวัดนครสวรรค์ และ  ก าแพงเพชร โดยสนับสนุนการน า
ผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงาน  ทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้ในการน าพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่ คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูป
เพ่ือเป็นสินค้า น ากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วย
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนา ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่ที่เหมาะสม  
  4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิต  แก่เกษตรกร เช่นการโซนนิ่ง
พ้ืนที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์  สอดคล้องกับศักยภาพและให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต  
  5) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่มี ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรบนฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด  การใช้ประโยชน์จากข้อมูล แหล่งเงินทุน 
และเทคโนโลยี  
  6) พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์ส าหรับสินค้าเกษตรจากชุมชน พัฒนานวัตกรรม
ส าหรับการสร้างระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรจากชุมชน เพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร  ออนไลน์โดยเกษตรกร 7) 
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพ่ือใช้  ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและเต็ม
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ านอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
พ้ืนที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกร ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
  ๘.๕.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ ดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
  แนวทางการพัฒนา  
  1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย  โดยด าเนินการในรูปของ
กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้ในการ  พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มีรายได้
และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
  2) พัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัด ทางกายภาพและมีปัญหา
ความยากจน ตามแนวทางแม่ฮ่องสอนโมเดล  
  3) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการ มีส่วนร่วมของชุมชน
และการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุ  ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้ง
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แก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  
  4) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการ  ของตลาดแรงงาน 
ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการ  บนฐานความรู้และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  
  5) สร้างความเข้มแข็งและสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาให้กับสถาบันครอบครัว และชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตลอดจนการจัดสวัสดิการชุมชนได้  อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการ
คุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
  ๘.๕.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร จัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  
  1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและปุาไม้ในพ้ืนที่ปุาต้นน้ าในพ้ืนที่ ๘ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 
โดยเฉพาะ จังหวัดน่าน โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดม สมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นฐาน
ทรัพยากรที่มั่นคงและเป็นแหล่งดูดซับน้ าฝนและเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ า ควบคู่ไปกับการปูองกันแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ปุา ตลอดจนส่งเสริมการปลูกปุาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ ปุาต้นน้ า 
  2) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง วัง ยม และน่าน และ
พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ส าคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และ
กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา การใช้ และ การอนุรักษ ์
   3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริม การปรับเปลี่ยนการท 
าการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการ  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
ระบบจัดการพ้ืนที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้น าเศษวัสดุทางการเกษตร ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการ
เกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน  ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ปูองกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
 
 1.3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนรอบปี 2562 
 วิสัยทัศน์      
  “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมือง
น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
 2. เพื่อสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 2. จ านวนสถานบริการสุขภาพที่ได้การรับรองคุณภาพ HA/(แห่ง) เพ่ิมข้ึน 
 3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยนของคนครัวเรือนในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
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 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และบริการ
สุขภาพ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น  เชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
4. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  การลงทุน  สู่สากล 
 วัตถุประสงค ์
 1. ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
 2. สร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่เหมาะสม 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน 
 2. รายได้จากการน าสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
 3. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพ่ิมข้ึน 
แนวทางการพัฒนา 
 1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต และการประกอบ

ธุรกิจ 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 วัตถุประสงค ์
 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มทุกวัย 
 2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 
 2. ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง 
 3. คนอายุ 15 - 60 ปี เต็ม มีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
 4. อัตราการว่างงานลดลง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ  ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
 ๓. ส่งเสริมคุณธรรม  จิตสาธารณะ  และประชารัฐ 
 4. เสริมสร้างความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสม ตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 
 6. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  



41 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
 วัตถุประสงค ์
 1. ปูองกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. สร้างจิตส านึกสาธารณะ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียและพลังงาน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟูาลดลง 
 2. พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์เพ่ิมข้ึน 
 3. จ านวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง 
 4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม้ในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
 5. สัดส่วนขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่เพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ านวยประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
 2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะ และของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดีขึ้น และ
พร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ 
 3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนให้
เหมาะสมและยั่งยืน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
 วัตถุประสงค ์
 1. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข 
 2. พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. สัดส่วนคดีอาชญากรรม (ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ) ลดลง 
 2. สัดส่วนคดีอาชญากรรม (ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์) ลดลง 
 3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางบกลดลง 
 4. ร้อยละของคดียาเสพติดรายส าคัญ (ฐานข้อหาผลิตจ าหน่าย และครอบครองเพ่ือจ าหน่าย) เปรียบเทียบปรับ
กับคดีที่จับกุมทั้งหมดลดลง 
 5. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคดีการจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวเนื่องตาม 
พรบ.ปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพ่ือรับมือกับ
ปัญหาภัยคุกคามด้านความม่ันคงทุกรูปแบบ 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
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 3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใชกลไกประชารัฐ 
 ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมเพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 วัตถุประสงค ์
 1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการภาครัฐ 
 2. การบริหารภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น 
 2. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร้อนของประชาชนเพิ่มข้ึน 
 3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 
 4. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2564) 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
 “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่นโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน” 
 พันธกิจ 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตามกฎหมายบัญญัติ 
3. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนามีประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 เปูาประสงค์ : 1. ระบบสาธารณูปโภค ทางการเกษตร โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง 
 2. ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสม 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่จ าเป็น 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เปูาประสงค์ : 1.ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจ  
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 2. ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน ให้มีความพร้อมแข่งขัน และรองรับผลกระทบ
จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในชุมชนมีความพร้อมแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
บริการเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เปูาประสงค์ : ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพ่ือปูองกันและแก้ปัญหาในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปูองกัน แก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เปูาประสงค์ : ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 
 กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 เปูาประสงค์ : 1. กลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับบริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึง รวดเร็ว
และเป็นธรรม บนพ้ืนฐานของการพึ่งพาตนเอง 
 กลยุทธ์ที่ 1 สิ่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
 เปูาประสงค์ : 1.ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ สามารถปูองกันและรับมือกับ          
สาธารณภัย ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการปูองกันแก้ไขลดปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน
ชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 1 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กลยุทธ์ที่ 3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 เปูาประสงค์ : 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน) 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ชุมชนน่าอยู่  คู่เศรษฐกิจพอเพียง” 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  1.1 แนวทางการพัฒนาด้าน ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ท่อ รางระบายน้ า 
  1.2 แนวทางการพัฒนาด้าน ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  
  1.3 แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค / ระบบประปา  / แหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร 
 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  2.1 แนวทางการพัฒนาด้าน การสร้างความชัดเจนและมีส่วนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย
องค์กรชุมชน และภาครัฐอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  2.2. แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  2.3 แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
  3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
  3.4 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสวัสดิการ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบ 
  4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพโดยทั้งศูนย์
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยและองค์กรชุมชน 
  4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการน าหลักค าสอน กิจกรรมทางศาสนามาใช้พัฒนาคนในชุมชน และท านุ
บ ารุงศาสนา 
  4.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สืบสาน สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สนับสนุนให้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 4.5 แนวทางการพัฒนาด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4.6 แนวทางการพัฒนาด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี 
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 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  
  5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  
  5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 
  5.3 แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาข้อบัญญัติต าบล/สร้างมาตรการที่สนับสนุนการจัดการท่องเที่ย ว
ปลอดภัยให้ยั่งยืน 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดหาตลาดรองรับราคาพืชผลทางการเกษตร 
  6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนต าบลแม่วิน 
  6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบการเกษตรเพื่อความพอเพียงของชุมชนและ
ต าบล 
  6.4 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน 
     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ  
 7.1. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  7.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข 
  7.3 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
  7.4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนให้มีความสัมพันธ์กัน 
  7.5 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาระบบศักยภาพในการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะท างานต่าง ๆที่ตั้งข้ึน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรเอกชนและประชาชน 
  7.6 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับ
หน่วยงานและบริการชุมชน  
  7.7 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของสตรี 
 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
  1. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคมีคุณภาพ เพียงพอกับความจ าเป็นพื้นฐานของชุมชน 
 2. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นระบบ มุ่งสู่ความยั่งยืน 
 3. พัฒนาเสริมสร้างสุขอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
  4. พัฒนาและยกระดับการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
  5. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  6. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยั่งยืนทุกหมู่บ้าน 
  7. การบริหารและการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยประสานความร่วมมือกัน ระหว่างประชาชน ภาครัฐ เอกชน เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ๒.4  ตัวช้ีวัด 
  ระดับความส าเร็จในการบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
หน่วยวัด : ร้อยละของระดับความส าเร็จของโครงการ / กิจกรรม 
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  ๒.5  ค่าเป้าหมาย 
   1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง มากกว่าร้อยละ 60 
   2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาการจัดการ
แบบยั่งยืน มากกว่าร้อยละ 60 
   3. ประชาชนในพื้นท่ีต าบลแม่วินได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
รวดเร็วและเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มากว่าร้อยละ 50 
   4. เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลแม่วินได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ และประชาชนใน
ท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ได้มากกว่าร้อยละ 60 
   5. ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแม่วินมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวต าบลแม่วินเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
   6. ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแม่วินสามารถมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยการยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและการ 
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้มากกว่าร้อยละ 70 
 

 ๒.๖  กลยุทธ์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้าน ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ท่อ รางระบายน้ า 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค  ระบบประปา แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความชัดเจนและมีส่วนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน 
และภาครัฐอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
  กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  กลยุทธ์ที่ 3 การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสวัสดิการ 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีพโดยทั้งศูนย์การศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัยและองค์กรชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านการน าหลักค าสอน กิจกรรมทางศาสนามาใช้พัฒนาคนในชุมชน และท านุ
บ ารุงศาสนา 
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  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สืบสาน สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สนับสนุนให้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 5 การขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ 6 การขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  
  กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  
  กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาข้อบัญญัติต าบล/สร้างมาตรการที่สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวปลอดภัยให้
ยั่งยืน 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดหาตลาดรองรับราคาพืชผลทางการเกษตร 
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนต าบลแม่วิน 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมระบบการเกษตรเพ่ือความพอเพียงของชุมชนและต าบล 
  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน 
      
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร  
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
  กลยุทธ์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 4 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนให้มีความสัมพันธ์กัน 
  กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบศักยภาพในการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะท างานต่าง ๆที่ตั้งขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน
และประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับหน่วยงานและ
บริการชุมชน  
  กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของสตรี 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  

ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะ
เป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน จึงได้ก าหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ "ชุมชนน่าอยู่  สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวและด้านเกษตรอย่างยั่งยืน" 
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

ดังนี้ 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่วิน โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่วินในภาพรวม  ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ SWOT 

  จุดแข็ง (S = STRENGTH) 
  ๑.  การบริหารจัดการทีย่ึดหลักธรรมาภิบาล 
  2.  พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน เอ้ือต่อการพัฒนา 
  3.  ผู้บริหาร ผู้น า สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม การศึกษา และ
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
  4. ผู้บริหาร ผู้น า สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับ
ที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
  6.  มีการจัดโครงสร้างภายในองค์กรที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของชุมชน 
  7.  มีการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ เช่น กลุ่มหัตถกรรม กลุ่ม
พัฒนาสตรี ฯลฯ  
  8.  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีน าการท่องเที่ยวให้ความสนใจ 
  9.  มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในอุปโภคและบริโภคได้ตลอดปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แม่วิน    

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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  ๑0.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ท าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 
  ๑1.  นโยบาย อบต. ด้านการบริการงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน 
 

  จุดอ่อน ( W = WEAKNESS) 
  ๑.  โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินไม่สามารถ
ด าเนินการตามโครงการได้ 
  2.  มีจ านวนโครงการที่ต้องการด าเนินการเป็นจ านวนมาก และไม่ทั่วถึง 
  3.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
  4.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
  5.  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.  ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท าอาชีพเสริมได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการประสานงาน
และการเชื่อมโยงจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  7.  ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการประสานงานและการ
เชื่อมโยงจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

  โอกาส ( O = OPPORTUNITY) 
 ๑.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 

 2.  การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม มีโอกาสได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริมมีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากขึ้นมาก 

 5.  การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาลมีโอกาสได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากข้ึนมาก 

  

   อุปสรรค ( T = THREAT) 
 ๑.  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ท าให้แนวทางปฏิบัติขาดความ

ชัดเจนแน่นอน 
 ๒.  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 
 3.  พ้ืนที่ในความรับผิดชอบมาก ไม่สามารถบริหารจัดการพัฒนาได้ทั่วถึง  

  ๕.  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา   
  ๖.  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา และยังขาดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๗.  การคมนาคมขนส่งไม่สะดวกเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  
   ๘.  ปัญหาโลกร้อน สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย,ภัยแล้ง อัคคีภัย 
วาตภัย เป็นต้น ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พืชผลและทรัพย์สินเสียหาย 
   ๙.  การรับวัฒนธรรมตะวันตกท าให้เยาวชนรุ่นหลังหลงลืมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
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   ในการจัดท า ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 
ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนมอ
นาคต 

๑. โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

-  ถนน 
-  ประปา 
-  ไฟฟูา 
-  โทรศัพท ์
-  หอกระจายข่าว 
ประชาสมัพันธ์ 

-  ถนนลาดยางช ารุด 
-  ถนนลูกรังช ารุด 
-  ถนนดิน ฤดูฝนสัญจรไม่สะดวก 
ไหลลื่น 
-  น้ าประปามีไม่เพียงพอ/ไม่
ทั่วถึง 
-  น้ าประปาไมส่ะอาด 
-  ไฟฟูาตามชุมชน/บ้านเรือนมีไม่
ทั่วถึง 
-  ขาดไฟฟูาส่องสว่างตาม
จุดส าคญั 
-  โทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ/
ช ารุด 
-  ขยายโทรศัพท์พื้นฐานเพิ่มเติม 
-  หอกระจายข่าวยังมีไม่
ครอบคลมุ 

หมู่ที ่1-19 ต าบลแม่
วิน/ประชาชนท่ัวไป 
 

มีการปรับปรุงผิวลาดยาง/
ก่อสร้างถนนลาดยาง/ปรับปรุง
ถนนลูกรัง/ก่อสร้างถนนลูกรัง/ 
ถนน คสล.อย่างต่อเนื่อง 
-มีการขยายเขตประปา / จัดท า
ระบบประปาภเูขา/ปรับปรุง
ติดตั้งระบบประปา/ระบบกรอง 
น้ า 
-มีการขยายเขตไฟฟูา/ติดตั้ง
เพิ่มเตมิ 
-ติดตั้งเพิ่มเติม/ประสาน
ปรับปรุงซ่อมแซม 
-ประสาน ขอขยายพื้นที่
ให้บริการ 

2. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- ภาวะโลกร้อน 
-  ขยะและสิ่งปฏิกูล 
-  ที่ดินท ากิน 
 

- พื้นที่ปุาไม้ถูกบุกรุก 
- ขาดแนวทางการจัดการที่
เหมาะสม 
- ปริมาณทรัพยากรสัตว์ปุาและ
สัตว์น้ าลดลง 
- การเผาขยะและสิ่งปฏิกลู 
- การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 
-  ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้น 
-  ที่ดินส่วนใหญ่ขาดเอกสารสิทธ์ิ 

หมู่ที ่1-19 ต าบลแม่
วิน/ประชาชนท่ัวไป 
 

- บังคับใช้มาตรการอย่างจริงจัง 
เน้นการจัดการร่วมของชุมชน 
-เสริมสรา้งจิตส านึกให้กับ 
ประชาชน  
-สนับสนุนการจัดตั้งเขตอนุรักษ ์
พันธุ์สัตว์ปุาและสตัว์น้ า 
-  รณรงค์ให้ประชาชนลดการ 
เผาขยะและสิ่งปฏิกลู 
-  มาตรการประหยดัพลังงาน 
-  จัดท าระบบจัดการขยะ 
-  ส่งเสริม/สนับสนุนการน าขยะ
กลับมาใช้ใหม ่
-  ประสานกรมที่ดิน กรมปาุไม ้
 ถึงความเป็นไปได้ในการออก 
เอกสารสิทธ์ิ หรือหาแนวทาง 
ในการจัดการอยา่งยั่งยืน 
-  สนับสนุนการจดัตั้งธนาคาร 
ที่ดิน 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 
ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมในอนาคต 

3
. ด้านสังคม 

-  สุขภาพอนามัย 
-  ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-  สิทธิความเสมอ
ภาคชาย หญิง 
-  กฎหมายเบื้องต้น 
สิทธิ หน้าที่ 
บทบาท 
-  การว่างงาน 
-  ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
-  คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
-  แรงงานฝีมือ 
-  ยาเสพติด 
-  การศึกษา 
- วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- คุณธรรม 
จริยธรรม 

- ขาดงบประมาณในการ
ด าเนินการด้านสาธารณสุข 
- สถานบริการสาธารณสุขมีไม่
ทั่วถึง 
-  สุขภาพของประชาชน 
- ชุมชนขาดการรวมตัวเป็นกลุ่ม
ต่างๆเพื่อช่วยเหลือกันในทุกด้าน 
หรือมีการรวมกันเป็นกลุ่มแต่ไม่
เข้มแข็ง 
-  ความเท่าเทียมสิทธิสตรีด้าน
การเป็นผู้น าชุมชน 
-  ประชาชนขาดความรู้ ความ
เข้าใจเรื่อง สิทธิ บทบาท หน้าที่
และกฎหมายเบื้องต้น 
-  การว่างงานนอกฤดูการเกษตร 
-  ชีวิตและทรัพย์สินยังไม่มีความ
ปลอดภัยที่แท้จริง 
- ปัจจัยพื้นฐานการครองชีพยัง
ขาดแคลน 
- กลุ่มผูสู้งอายุ ผู้พิการ ด้อย
โอกาสไม่ได้รับการดูแล 
- แรงงานฝีมือขาดแคลน 
- ยาเสพติดยังไม่หมดโดยสิ้นเชิง 

หมู่ที ่1-19 ต าบลแม่
วิน/ประชาชนท่ัวไป 

 

-  สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานโดยเน้นใช้กองทุน 
สปสช. 
- สนับสนุนงบประมาณ
สาธารณสุขมูลฐาน 
-  ขยายสถานบริการสาธารณสุข 
- ส่งเสริมสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์
กีฬา /จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  
และนันทนาการ 
- การก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬา 
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬา 
หรือสถานท่ีออกก าลังกาย 
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  
การรวมกลุ่มตา่ง ๆ ให้เป็น
รูปธรรม  และเขม้แข็ง 
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ผู้น าสตรีใหไ้ด้เป็นท่ียอมรับ 
- อบรมให้ความรู้ / 
ประชาสมัพันธ์ให้กับประชาชน 
- ส่งเสริมอาชีพเสรมิให้เป็น
ทางเลือก 
- สง่เสริมให้ชุมชนเขม้แข็ง 
-  เพิ่มความช่วยเหลือ สนบัสนุน
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได ้
-  ส่งเสริม/เหลือสนับสนุน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส   
-  ส่งเสริม พัฒนางานฝมีือ 
-  สร้างเครือข่ายชุมชน ต่อต้าน 
ปูองกัน เฝูาระวังปูองกัน 
-  เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์
-เพิ่มความช่วยเหลือ สนับสนุน
ให้สามารถพึ่งพา  ตนเองได ้
-  ส่งเสริม/เหลือสนับสนุน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส   
-  ส่งเสริม พัฒนางานฝมีือ 
-  สร้างเครือข่ายชุมชน ต่อต้าน 
ปูองกัน เฝูาระวังปูองกัน 
- เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
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3. ด้านสังคม (ต่อ)   หมู่ที ่1-19 ต าบลแม่
วิน/ประชาชนท่ัวไป 
 

- การสอนเสริมหลักสูตร
ท้องถิ่นการท าหลักสูตรร่วมกับ
ชุมชนในรู ปแบบหลักสู ต ร
ท้องถิ่นผ่านสถาบันการศึกษา 
-  สนับสนุนให้มีศูนย์การเรยีนรู ้
ชุมชน 
- การสนับสนุนศูนย์บริการ
การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
- จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
-  สนับสนุน ส่งเสริม โครงการ/ 
กิจกรรม ท่ีสบืสาน อนุรักษ ์
ประเพณี วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ด้านเศรษฐกิจ 
 

-  สถานท่ีท่องเที่ยว 
-  ปัจจัยการผลิตและ 
การตลาด 
-  อาชีพและรายได ้
ของประชาชน 

- ขาดการจัดการอย่างเป็น 
ระบบและท าให้คนในชุมชนไม่ได้ 
รับผลประโยชน์อย่าเต็มที่ 
- แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม 
มีผลกระทบต่อทรัพยากรต่อ
ชุมชน 
- การคมนาคมและภูมิทัศน์ 
โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว 
- ผลผลิตการเกษตรราคาตกต่ า 
- การปนเปื้อนสารเคมีของ 
ผลผลิตทางการเกษตร 
- การผูกขาดการตลาด 
- ประชาชนว่างงานหลังฤดูกาล
ผลิต 

หมู่ที ่1-19 ต าบลแม่
วิน/ประชาชนท่ัวไป 
 

-  สนับสนุนการบริหารจดัการ
อย่างมีส่วนร่วมโดยคนในชุมชน  
-  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
-  ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
การก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้า  
การปรับภูมิทัศน์โดยรอบ 
-  ลดต้นทุนการผลติ เพิ่มคณุภาพ
ผลิตภณัฑ ์
-  การประกันราคาพืชผลทาง 
การเกษตร 
-  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพษิ 
 -  รวมกลุ่ม ตั้งสหกรณ์ จ าหน่าย 
ตลาดกลาง 
-  จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานดา้น 
อาชีพให้กับประชาชน 

5. ด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 
 

-  การเมืองและ
การปกครอง 
-  การบริการ
สาธารณะ 
-  การบริหารงาน
ในองค์การบริหาร
ส่วนส่วนต าบล 
 

-  ขาดความรู้ในเรื่องการเมือง
และ 
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
-  การรับรู้ข่าวสารทางราชการ 
-  การบริการสาธารณะยังไม่
ทั่วถึง 
-  คณะผู้บริหารและสมาชิกยัง
ขาดความเข้าใจใน บทบาท
หน้าท่ี กฎหมายระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 
-  พนักงานองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลยังขาดความเข้าใจ 
ในระเบียบและกฎหมาย 

อบต.แม่วิน/บุคลากร
ของ อบต.แม่วิน  

  อ าเภอแม่วาง 
  จังหวัดเชียงใหม่ 

-  อบรมจัดกิจกรรมให้ความรู ้
อย่างต่อเนื่อง  
-  ติดประกาศ เสียงตามสาย 
ประชาสมัพันธ์ทางสถานี วิทยุ  
และอินเตอร์เน็ต 
-  ขยายเขตการให้บริการ
สาธารณะ 
-  อบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงาน 
-  อบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงาน 
-  จัดหาเพิ่มเตมิ พัฒนาปรับปรุง
ให้ทันสมัย 
-  ขยายกรอบอัตราก าลังให้
เพียงพอกับภารกิจท่ีได้รับการ
ถ่ายโอน 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
  

 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด กองช่าง,
กองคลัง,
ส านักปลัด,
กอง
การศึกษาฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

๒ ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

๓ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 
๔ ด้านการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

๕ ด้านการท่องเที่ยว 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

๖ ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
  

 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

7 ด้านการเมือง  การ
ปกครอง  และการบริหาร
จัดการองค์กร 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด , กอง
คลัง 

กองช่าง,
กองคลัง,
ส านักปลัด,
กอง
การศึกษาฯ 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 
รวม 7 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๐ แผนงาน 4 ส านัก/กอง  

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีของอค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีขอ
งอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ 
ข้อ ๑๓   
 

การติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
 
 

http://www.dla.go.th/
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 01

                                    2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

76 14,729,666.42 100 17,887,000 36 6,217,000 3 800,000 3 800,000 218 40,433,666.42

76 14,729,666.42 100 17,887,000   36 6,217,000      3 800,000       3 800,000 218 40,433,666       

ป ีพ.ศ. 2565ป ีพ.ศ. 2561 ป ีพ.ศ. 2562 ป ีพ.ศ. 2563 ป ีพ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

รวม

1.1 แผนงาน
เคหะและชุมชน

รวม 5 ปี

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
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แบบ ผ. 01

                                    2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป ีพ.ศ. 2565ป ีพ.ศ. 2561 ป ีพ.ศ. 2562 ป ีพ.ศ. 2563 ป ีพ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

รวม 5 ปี

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

4 370,000            6 325,000        6 610,000          6 610,000       6 610,000 28 2,525,000         

4 370,000            6 325,000        6 610,000         6 610,000       6 610,000 28 2,525,000         

67 840,000            66 750,000        10 430,000          10 430,000       10 430,000        163   2,880,000         

4 100,000            6 110,000        7 230,000          7 270,000       7 305,000        31 1,015,000         

รวม

3.1 แผนงาน
สาธารณสุข

3.2 แผนงาน
สังคมสงเคราะห์

2.1 แผนงาน
การเกษตร

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
และคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน

56



แบบ ผ. 01

                                    2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป ีพ.ศ. 2565ป ีพ.ศ. 2561 ป ีพ.ศ. 2562 ป ีพ.ศ. 2563 ป ีพ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

รวม 5 ปี

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

3 12,907,200       3 14,067,600   3 14,900,000     3 16,000,000  3 17,100,000   15 74,974,800       

7 828,500 3 260,000 5 490,000 4 350,000 4 350,000 23 2,278,500

81 14,675,700       78 15,187,600   25 16,050,000    24 17,050,000  24 18,185,000  232   81,148,300       

17 14,029,680 21 13,198,900 31 15,887,000 29 16,093,000 29 16,693,000 127 75,901,580
4.1 แผนงาน
การศึกษา

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

3.3 แผนงานงบ
กลาง

3.4 แผนงาน
ศาสนา 
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

รวม
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แบบ ผ. 01

                                    2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป ีพ.ศ. 2565ป ีพ.ศ. 2561 ป ีพ.ศ. 2562 ป ีพ.ศ. 2563 ป ีพ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

รวม 5 ปี

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

5 165,000 6 135,000 12 305,000 11 275,000 11 275,000 45 1,155,000

22 14,194,680 27 13,333,900 43 16,192,000 40 16,368,000 40 16,968,000 172 77,056,580

7 262,800 11 495,000 17 2,920,000 15 1,420,000 15 1,420,000 65 6,517,800

7 262,800 11 495,000 17 2,920,000 15 1,420,000 15 1,420,000 65 6,517,800

4.2 แผนงาน
การศาสนา 
วฒันธรรม และ
นันทนาการ

รวม

รวม

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การทอ่งเที่ยว

5.1 แผนงาน
การศาสนา 
วฒันธรรม และ
นันทนาการ
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แบบ ผ. 01

                                    2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป ีพ.ศ. 2565ป ีพ.ศ. 2561 ป ีพ.ศ. 2562 ป ีพ.ศ. 2563 ป ีพ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

รวม 5 ปี

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

5 135,000 5 83,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 25 728,000

5 135,000 5 83,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 25 728,000

25 4,262,690 31 5,257,100 37 3,750,600 19 1,700,000 19 1,700,000 131 16,670,390

- - 7 87,700 2 48,400 - - - - 9 136,100

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ6.1 แผนงาน
การเกษตร

รวม
7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และ7.1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

7.2 แผนงาน
การศึกษา
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แบบ ผ. 01

                                    2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป ีพ.ศ. 2565ป ีพ.ศ. 2561 ป ีพ.ศ. 2562 ป ีพ.ศ. 2563 ป ีพ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

รวม 5 ปี

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

- - 10 101,100 4 46,900 - - - - 14 148,000

7 220,000 7 210,000 16 377,800 10 315,000 10 315,000 50 1,437,800

11 858,430 15 837,925 35 2,204,500 7 540,000 7 540,000 75 4,980,855

2 310,000 2 315,000 2 400,000 2 420,000 2 450,000 10 1,895,000

45 5,651,120 72 6,808,825 96 6,828,200 38 2,975,000 38 3,005,000 289 25,268,145

240 50,018,966       299 54,120,325   228 48,987,200    131    39,393,000  131 41,158,000  1,029 233,677,491     

รวม

7.4 แผนงาน
การรักษาความ
สงบภายใน

7.5 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของชุม
ขน7.6 แผนงานงบ
กลาง

7.3 แผนงาน
เคหะและชุมชน

รวมทั้งหมด
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน
 2 เคร่ือง

44,000          ส านักปลัด

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
 ขาวด า จ านวน 2 เคร่ือง

5,200            ส านักปลัด

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองพิมพ์ Multifuncetion
 แบบฉดีหมกึพร้อมติดต้ังถงั
หมกึพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง

8,000            ส านักปลัด

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2
 เคร่ือง

5,000            ส านักปลัด

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์อา่น
บัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

1,400            ส านักปลัด

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์อา่น
บัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

1,400           ส านักปลัด

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

ครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

ครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เกา้อี้ส านักงาน (เกา้อี้หมนุบุ
หนัง)

3,000            ส านักปลัด

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต
 พร้อมกระจก จ านวน 2 ตัว

13,000          ส านักปลัด

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน (แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน) จ านวน 2 ตัว

96,200          ส านักปลัด

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

รถบรรทุก ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแมว่นิ ชนิด
 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 
จงัหวะ ความจไุมน่้อยกวา่ 5
 ลูกบาศกเ์มตร มกี าลังแรงมา้
ไมน่้อยกวา่ 155 แรงมา้ 
แบบกระบะเทท้าย

1,920,000    ส านักปลัด
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

ครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่่ ากวา่ 2,400
 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากวา่ 110 
กโิลวตัต์ ขบัเคล่ือน 4 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

1,025,000     ส านักปลัด

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เกา้อี้บุนวมขาเหล็กชปุ
โครเมี่ยมขนาด 432*550*
900 มม. จ านวน 40 ตัว

18,000 ส านักปลัด

13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพื่อใชใ้นการประชมุสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
แมว่นิ

เคร่ืองเสียงห้องประชมุสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
วนิ

60,000 ส านักปลัด

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

ปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอ่ง 
จ านวน 1 เคร่ือง

3,000 ส านักปลัด

15 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

กล้องถา่ยภาพนิ่งระบบ
ดิจติอล จ านวน 1 เตร่ือง

19,300 ส านักปลัด

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการบริการ
ประชาชน

โต๊ะพับขาพับหน้าแสตนเลส 
ขนาด 150*75*75 จ านวน
 10 ตัว

35,000 ส านักปลัด
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

ครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เกา้อี้ส านักงาน จ านวน 4 ตัว 10,400 ส านักปลัด

18 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองพิมพ์เอกสาร จ านวน 1
 เคร่ือง

7,900 กองคลัง

19 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึ 
พร้อมติดต้ังถงัหมกึพิมพ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

4,300 กองคลัง

20 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน

17,000 กองคลัง

21 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต
 พร้อมกระจก

6,500 กองคลัง

22 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เกา้อี้ส านักงาน (เกา้อี้หมนุบุ
หนัง)

1,500 กองคลัง

23 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง 29,900 กองคลัง
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

ครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

24 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
จ านวน 1 เคร่ือง

16,000 กองคลัง

25 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการบริการ
ประชาชน

โซฟาบุหนังประกอบด้วย ตัว
ยาว 1 ตัว เด่ียว 2 ตัว โต๊ะ
กลาง 1 ตัว

24,000 ส านักปลัด

26 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์
 หรือ LED ขาวด า จ านวน 2 
เคร่ือง

5,200 ส านักปลัด

27 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเคร่ืองโน้ตบุ๊ก 
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

21,000 ส านักปลัด

28 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉดีหมกึ 
(Inkjet)

15,400 ส านักปลัด

29 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
 จ านวน 1 เคร่ือง

5,800 ส านักปลัด

30 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน 
(เกา้อี้หมนุบุหนัง) จ านวน 1 
ตัว

1,990 ส านักปลัด
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

ครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

31 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก 
ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก 
จ านวน 1 ตัว

4,500 กองคลัง

32 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก 
ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก 
จ านวน 1 ตัว

6,000 กองคลัง

33 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน 
(เกา้อี้หมนุบุหนัง) จ านวน 1 
ตัว

3,000 กองคลัง

34 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือรถตักหน้าขดุหลัง 
จ านวน 1 คัน

3,300,000 ส านักปลัด

35 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเกา้อี้ส านักงานไมม่ี
ที่พักแขน จ านวน 1 ตัว

700              กองการศึกษา

36 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเกา้อี้ส านักงานมทีี่
พักแขน จ านวน 2 ตัว

2,000           กองการศึกษา

37 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเกา้อี้ส านักงานม ี
จ านวน 2 ตัว

3,000           กองการศึกษา

38 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเกา้อี้ส านักงานม ี
จ านวน 23 ตัว

16,100         กองการศึกษา
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

ครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

39 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน
 6 ตัว

36,000         กองการศึกษา

40 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง

22,000         กองการศึกษา

41 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เอกสาร
 Multifunction แบบฉดีหมกึ
 (Inkjet)

7,900 กองการศึกษา

42 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เกา้อี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว 4,300 กองการศึกษา

43 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

โต๊ะท างานครูผู้ดูแลเด็ก 
ขนาด 4 ฟุต จ านวน 10 ตัว

45,000 กองการศึกษา

44 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเกา้อี้ส านักงานม ี
จ านวน 2 ตัว

5,800           กองชา่ง

45 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเกา้อี้ส านักงานม ี
จ านวน 2 ตัว

9,950           กองชา่ง
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

ครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

46 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน
 2 ตัว

12,000         กองชา่ง

47 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเล่ือยยนต์ จ านวน 
1 ตัว

4,700           กองชา่ง

48 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือขาต้ังกล้อง จ านวน
 1 ตัว

3,000           กองชา่ง

49 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเคร่ืองเจาะรูพื้น
คอนกรีต จ านวน 1 ตัว

17,950         กองชา่ง

50 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือเคร่ืองวดัพิกดัจาก
สัญญาณดาวเทียม จ านวน 1
 ตัว

12,000         กองชา่ง

51 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

การจดัซ้ือชดุทดสอบ
คอนกรีตจ านวน 1 เคร่ือง

7,600           กองชา่ง

52 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
จ านวน 1 เคร่ือง

21,000 กองชา่ง
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

ครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

53 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึ
จ านวน 1 เคร่ือง

7,100 กองชา่ง

54 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2 
จ านวน 1 เคร่ือง

30,000 กองชา่ง

55 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 5
 เคร่ือง

10,000 กองชา่ง

56 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึ
พร้อมติดต้ังถงัหมกึพิมพ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

4,300 กองชา่ง

57 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
 ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

2,600 กองชา่ง

58 ไฟฟ้าถนน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพื่อใชใ้นโครงการกอ่สร้าง
หอกระจายขา่ว หมู่ที่ 8

เคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชดุ 
พร้อมติดต้ัง

32,400 กองชา่ง

59 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

ถงัออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว 
พร้อมอปุกรณ์

5,500 ส านักปลัด
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

ครุภณัฑ์)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

60 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

หัวฉดีน้ าดับเพลิงปรับรูปแบบ
ได้

27,000 ส านักปลัด

61 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

สายส่งน้ าดับเพลิง พร้อมขอ้
ต่อขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 
เส้น

17,800 ส านักปลัด

62 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และใชใ้นการบริการ
ประชาชน

สายดูดน้ าดับเพลิง 3 นิ้ว 
ขนาด 6 เมตร จ านวน 1 เส้น

9,500 ส านักปลัด

63 สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อใชใ้นกจิกรรมของ
หมู่บ้าน

พัดลมติดผนัง จ านวน 14 ตัว 18,900 ส านักปลัด

64 สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อใชใ้นกจิกรรมของ
หมู่บ้าน

พัดลมแขวน จ านวน 20 ตัว 359,000 ส านักปลัด

65 สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อใชใ้นกจิกรรมของ
หมู่บ้าน

พัดลมอตุสาหกรรม จ านวน 
4 ตัว

10,800 ส านักปลัด

66 สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นกจิกรรมของ
หมู่บ้าน

เต็นท์ จ านวน 7 ตัว 140,000 ส านักปลัด

67 สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นกจิกรรมของ
หมู่บ้าน

โต๊ะพับหน้าแสตนเลส จ านวน
 55 ตัว

192,500 ส านักปลัด

68 สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพื่อใชใ้นกจิกรรมของ
หมู่บ้าน

เคร่ืองเสียง จ านวน 2 ชดุ 11,000 ส านักปลัด

69 สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพื่อใชใ้นกจิกรรมของ
หมู่บ้าน

เคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชดุ 27,500 ส านักปลัด
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ
ก่อสร้างสะพาน
ข้ามล้าน้้าแม่
เตียน หมู่ที่ 2

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

การก่อสร้าง
สะพานข้ามล้า
น้้าแม่เตียน 
หมู่ที่ 2

     5,000,000 การก่อสร้าง
สะพานจ้านวน
 1 แหง่

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

2 โครงการ
ก่อสร้างคลอง
ส่งน้้าการเกษตร
 หมู่ที่ 2

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้าง
คลองส่งน้้า
การเกษตร

     1,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

481



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

3 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้้า หมู่ที่
 2

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่าง
สะดวก

การก่อสร้าง
รางระบายน้้า

     1,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง
รางระบายน้้า

ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก

กองช่าง

4 โครงการ
ก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้า หมู่ที่ 2

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้า

    1,000,000 จ้านวนการ
ก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้า

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

5 โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ส่งน้้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่
 3

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้าง
ระบบส่งน้้า
เพื่อการเกษตร
 จ้านวน 3 จุด

  22,000,000 จ้านวนจุดใน
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

6 โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ส่งน้้าฝายแม่
เตียน 2 หมู่ที่ 5

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

ระยะทาง 2.5 
กม.

 8,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

7 โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ส่งน้้าฝายแม่สะ
ปอ๊ก  หมู่ที่ 5

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

ระยะทาง 2 กม.   10,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

8 โครงการ
ก่อสร้างล้า
เหมืองผาตูบ 
หมู่ที่ 5

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้างล้า
เหมืองผาตูบ

4,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

484



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

9 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมต่อ
บา้นแม่มูตรกับ
บา้นแม่สะปอ๊ก

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

การก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

1,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

10 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ในหมู่บา้น หมู่ที่
 6

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

การซ่อมแซม
ถนนภายใน
หมู่บา้น

1,000,000 ระยะทางใน
การซ่อมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

11 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 
บา้นแม่มูต

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร 
ยาว 
1,500.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร

4,200,000 ถนนสายหลัก
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

12 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กวงัย่าอู 
หมู่ที่ 6

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

การก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

3,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

486



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

13 โครงการ
ก่อสร้างถนน
ระหวา่งบา้น
หว้ยหยวก-บา้น
สบวนิ หมู่ที่ 7

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

การก่อสร้าง
ถนน ยาว 5 กม.

5,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

487



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

14 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทาง
บา้นหว้ยหยวก-
วดัหลวงขุนวนิ 
หมู่ที่ 7

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

การก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ยาว
 5 กม.

5,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

15 โครงการ
ก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้า หมู่ที่ 7

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

จ้านวน 1 จุด 5,000,000 จ้านวนจุดที่ท้า
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

488



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

16 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

การก่อสร้าง
ถนน คสล.ทั้ง 2
 หย่อมบา้น

1,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

17 โครงการ
ก่อสร้างล้า
เหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่
 8

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้างล้า
เหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็ก

1,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

489



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

18 โครงการ
ก่อสร้าง
ก่อสร้างราง
ระบายน้้าถนน
สายหลัก หมู่ที่ 9

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

การก่อสร้าง
รางระบายน้้า

43,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

19 โครงการ
ก่อสร้างคลอง
ส่งน้้าทุ่งดง หมู่
ที่ 9

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้าง
คลองส่งน้้า

5,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

490



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

20 โครงการ
ก่อสร้างฝาย
หว้ยทอ่ หมู่ที่ 9

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้าง
ฝายหว้ยทอ่

1,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

21 โครงการ
ก่อสร้างฝาย
หว้ยอีด้อง ทุ่ง
พนัเงิน หมู่ที่ 9

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้าง
ฝายหว้ยอีด้อง 
ทุ่งพนัเงิน

1,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

22 โครงการ
ก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้าหว้ยอี
ด้อง หมู่ที่ 9

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้าหว้ยอีด้อง

9,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

491



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

23 โครงการ
ก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้าแม่ปา๋ว 
หมู่ที่ 9

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้า

15,000,000 จ้านวนอ่างเก็บ
น้้าที่ท้าการ
ก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

24 โครงการ
ก่อสร้างประปา
ภเูขาขนาดใหญ่
 หมู่ที่ 9

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้าง
ประปาภเูขา

1,000,000 จ้านวนหมู่บา้น
ที่ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

492



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

25 โครงการ
ปรับปรุงล้า
เหมือง หมู่ที่ 10

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การปรับปรุงล้า
เหมือง

5,000,000 ระยะทางใน
การปรับปรุง

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

26 โครงการ
ปรับปรุงถนน
เส้นทางล้า
เหมือง หมู่ที่ 10

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

การปรับปรุง
ถนน

3,000,000 ระยะทางใน
การปรับปรุง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

493



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

27 โครงการ
ก่อสร้างราง
เหมืองส่งน้้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

ขนาด 1*1 
เมตร ยาว 
1,500 เมตร

8,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

28 โครงการวาง
ทอ่พวีซีี เพื่อ
การเกษตร หมู่ที่
 11

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

ขนาด 6 นิ้ว 
ยาว 2,000 
เมตร

2,000,000 ระยะทางใน
การวางทอ่น้้า
พวีซีี

ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

494



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

29 โครงการ
ก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่
 11

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้า

15,000,000 จ้านวน
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

30 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 700
 เมตร

1,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

495



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

31 โครงการเจาะ
น้้าบาดาล หมู่ที่
 13

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การเจาะน้้า
บาดาลใน
หมู่บา้น

1,500,000 จ้านวนจุดที่ท้า
การเจาะน้้า
บาดาล

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

32 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
สายหลัก หมู่ที่ 
13

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

การซ่อมแซม
ถนนสายหลัก
ของหมู่บา้น

5,000,000 ถนนสายหลัก
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

496



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

33 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 13
 บา้นม่อนยะใต้

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร 
ยาว 
2,320.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร

5,610,000 ถนนสายหลัก
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

497



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

34 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.จากบา้น
หว้ยเกี๋ยงถึง
สามแยกบา้น
ขุนวาง หมู่ที่ 14

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

การก่อสร้าง
ถนน คสล.

180,000,000 ระยะทาง 18 
กิโลเมตร

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

35 โครงการ
ซ่อมแซม
สะพาน หมู่ที่ 
14

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

จ้านวน 1 แหง่ 2,000,000 สะพานจ้านวน
 1 แหง่

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

36 โครงการ
ก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้าแม่ปา๋ว 
หมู่ที่ 15

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้า

5,000,000     อ่างเก็บน้้า
จ้านวน 1 แหง่

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

37 โครงการ
ก่อสร้างสะพาน
 คสล.ข้ามล้าน้้า
แม่วาง หมู่ที่ 15

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

การก่อสร้าง
สะพานข้ามล้า
น้้าแม่วาง

3,000,000 การก่อสร้าง
สะพานจ้านวน
 1 แหง่

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

38 โครงการ
ก่อสร้างประปา
ขนาดกลาง หมู่
ที่ 15

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้าง
ประปาขนาด
กลาง

2,500,000 การก่อสร้าง
ประปาขนาด
กลาง จ้านวน 
1 แหง่

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

39 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรังแม่ปา๋ว 
หมู่ที่ 15

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 
4,200 เมตร

1,000,000 ระยะทางใน
การปรับปรุง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

40 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 16
 บา้นหนอง
มณฑา ต้าบล
แม่วนิ อ้าเภอ
แม่วาง เชื่อม
กับบา้นแม่ขะปู
 ต้าบลบอ่แก้ว 
อ้าเภอสะเมิง

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

การปรับปรุง
ถนนลูกรัง 
จ้านวน 1 สาย

10,000,000 ระยะทางใน
การปรับปรุง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

501



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

41 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 16
 บา้นหนอง
มณฑา ต้าบล
แม่วนิ อ้าเภอ
แม่วาง เชื่อมกับ
 หมู่ที่ 6 บา้น
แม่ลานค้า 
ต้าบลสะเมิงใต้ 
อ้าเภอสะเมิง 
จังหวดัเชียงใหม่

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 
320.00 เมตร
 หนา 0.15 
เมตร

1,000,000     1,000,000  ระยะทางของ
การก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

502



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

42 โครงการ
ก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้า บา้น
หว้ยเย็น หมู่ที่ 
18

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้า จ้านวน
 1 อ่าง

5,000,000 อ่างเก็บน้้า
จ้านวน 1 แหง่

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

43 โครงการ
ก่อสร้างคลอง
ส่งน้้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่
 18

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้าง
คลองส่งน้้า

1,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

503



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

44 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นทาง
สามแยกบา้น
ขุนปว๋ยถึงบา้น
หว้ยหอย หมู่ที่ 
19

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

การก่อสร้าง
ถนน คสล. 
ระยะทาง 4 
กิโลเมตร

  1,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

504



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

45 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 19
 บา้นประตูเมือง
  (หว้ยข้าวลีบ)

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร 
ยาว 125.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร

        321,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

46 โครงการ
ก่อสร้างคลอง
ส่งน้้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่
 19

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

การก่อสร้าง
คลองส่งน้้า 
จ้านวน 1 สาย

2,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

505



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

47 โครงการ
ก่อสร้างเหมือง
ฝายแม่ปว๋ย
บา้นหว้ยข้าวลีบ
 หมู่ที่ 19

เพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

ระยะทาง 4 
กิโลเมตร

3,000,000 ระยะทางใน
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

506



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ที่

48 โครงการขุด
ลอกแหล่งน้้า
สาธารณะ
ประโยชน์ และ
แม่น้้าสายหลัก
และสายรองใน
พื้นที่ต้าบลแม่วนิ

เพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้้าปา่
ไหลหลากใน
พื้นที่ต้าบลแม่วนิ

การขุดลอก
แหล่งน้้า
สาธารณะ
ประโยชน์ และ
แม่น้้าสายหลัก
และสายรองใน
พื้นที่ต้าบลแม่วนิ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 แหล่งน้้า
สาธารณะ
ประโยชน์ และ
แม่น้้าสายหลัก
และสายรองใน
พื้นที่ต้าบลแม่
วนิ

ปญัหาน้้าปา่ไหล
หลากในพื้นที่
ต้าบลแม่วนิลดลง

กองช่าง

507


