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ส่วนที่  3 
สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

 
 

 จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนฐานของจังหวัด การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแบบมีส่วนร่วม จังหวัดได้ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงรายในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) ดังนี้ 

 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision) 
“เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา    น าการค้าสู่สากล   ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” 

พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ ( Goal ) 
1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  การ
ท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อสร้าง
รายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน
การผลิตได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหาร
จัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มี
ประสิทธิภาพ  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของ
ล้านนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่
ปกติและชายแดน ป้องกันและปราบปรามปัญหา           
ยาเสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน   
5. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ  
เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ 
Logistics เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มประเทศ GMS และ
กลุ่มประเทศอาเซียน + 6 
2. เพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าการเกษตร , 
OTOP,SMEs ไปยังประเทศ GMS และกลุ่มประเทศอาเซียน 
+ 6 และประเทศอื่นๆ  
3. เพื่อน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
หลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคม ที่มีคุณภาพ
และความมั่นคงของชาติ 
4. เพื่อด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืนใหม่ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการค้า 
การลงทุนการเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การ
ท่องเที่ยวและวิถีการผลิต
การเกษตรยั่งยืน 
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ 
GMS และ ASEAN 

การใช้บริบทด้าน
การศึกษาศิลปวัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นตามแนวคิดทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของ
ครอบครัวชุมชนและ
สังคม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 



แผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

“ เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา 
น าการค้าสู่สากล 

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ” 

วิสัยทัศน์ จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า 
การลงทุนเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิต
การเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น  
เป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม              
ท่ีเป็นเอกลักษ์ของท้องถิ่น ตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
ให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องท่ียว                                                                           
2. เพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าการเกษตร, OTOP, SMEs                                                    
3. เพื่อน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคม ท่ีมีคุณภาพและความมั่นคงของชาต ิ
4. เพื่อด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืนให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 
1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นท่ี โดยสนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานการผลิต ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร การพัฒนาท่ีดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุข 
3. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นท่ีปกติและชายแดน ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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ประสิทธิผล 

 

คุณภาพการให้บริการ 

 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 

 

การพัฒนาองค์กร 

 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบอ านวยความ
สะดวกระบบโลจิสติกส์ 

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบเกษตร 

จ านวนนักท่องเที่ยว 
เพ่ิมมากขึ้น   

 

สนบัสนุนระบบ
ชลประทานเพื่อ

การเกษตร 

พัฒนา
ประสทิธิภาพ   

และสนิคา้เกษตร 

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ระบบโลจสิติกส ์ระบบขนสง่

ทางบก อากาศ ทางเรือ 

ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต    
การท าเกษตรปลอดภัย

โดยใช้ภูมิปัญญา 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

พัฒนาบุคลากร       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น    

เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

สนับสนุนการท า           
                              

           

พัฒนาคุณภาพผลผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตร 

ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มประเทศ GMS กับ อาเซียน 

มูลค่าเพ่ิมด้านการค้าชายแดน 

พัฒนาอาชีพทางเลือก 
เพื่อรองรับทางเศรษฐกิจ 

พัฒนาศักยภาพพันธุ์พืช และ
บุคลากรทางการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม 
การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิด 
                   ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
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ประสิทธิผล 

 

คุณภาพการให้บริการ 

 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 

 

การพัฒนาองค์กร 

 

 
 
 

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เปิดโอกาสให้เรียนรู้และ
เผยแพร่วัฒนธรรมลานนา 

 และอาเซียน 

การสนับสนนุดา้นความรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่เพื่อประยุกต์ เพื่อ
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการพฒันา 

สนับสนุนการภารกิจ        
อัตลักษณ์ ของ  การจรรโลง
ศาสนา วัฒนธรรมล้านนา 

พัฒนาองคค์วามรู้ และวัฒนธรรม
การจัดการองค์ความรู้ 

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
เผยแพร่ข้อมูล 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อ
สนับสนุนทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ความส าเร็จของการบริหารจัดการ
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี  สามารถ

รองรับประชาคมอาเซียน 

ความส าเร็จของการเพ่ิมขึ้นของผู้
ได้รับการศึกษาทุกระดับชั้น 

การเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี สังคม และค่านิยม
ล้านนา  วัฒนธรรมอาเซียน 

 น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปน็วิถีชีวิต เพื่อเป็น

ภูมิคุ้มกันทางสงัคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิด 
                   ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชนและสังคม 



 
3 -5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิผล 

 

คุณภาพการให้บริการ 

 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 

 

การพัฒนาองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

คุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 

 

การพัฒนาอาชีพใหม่ 
เพ่ือการแข่งขัน 

การป้องกันปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรม  และความมั่นคงตาม
แนวชายแดน 

พัฒนาระบบบริหารงานทาง    
ด้านเครือข่ายทางสังคม 

การพัฒนาคนและชุมชนให้มี
จริยธรรม คุณธรรม และวินัย    

เพื่อสร้างสังคมเอื้ออาทร 

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรแรงงาน เพื่อการ
รองรับประชาคมอาเซียน 

การบริหารจัดการองค์การเพ่ือ
ป้องกันปัญหาสังคม 

ระดับความแข็งแรงของการเข้าถึงบริการของรัฐทุกมิติ 

สนับสนุนการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยและ              
การปกป้องสถาบัน 
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ประสิทธิผล 

 

คุณภาพการให้บริการ 

 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 

 

การพัฒนาองค์กร 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์ และยั่งยืน 

ธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและด ารงอยู่อย่างสมบูรณ์ 

การลดลงของอัตรา 
การบุกรุกพ้ืนทีป่าไม้ 

การลดลงของอัตราการเกิด 
สาธารณภัย 

 

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการ
อนุรักษ์และการท่องเที่ยว 

การวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง
ตามแนวทางการพัฒนาสีเขียว 

การสนับสนนุ ฟืน้ฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมรวมทั้ง

การจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือ
การรับมือภัยธรรมชาติ 

การเตรียมความพร้อมของ
ระบบเตือนภัย และภัยพิบัติ 

การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ความเสี่ยง
ต่อภัยพิบัติให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว 
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน  
                                 เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
 

เป้าประสงค์ 
 

1. ศูนย์กลางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและ Logistic เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มประเทศ GMS กลุ่มประเทศอาเซียน 
2. พัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร 

ตัวชี้วัด 

 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกระบบโลจิสติกส์ 
2. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญต่อจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรส าคัญของจังหวัด 
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน 
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ที่   1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อ
เป็นโครงข่ายอ านวยความสะดวกทางระบบโลจิ
สติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ GMS/AC+6 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน
และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างคุณค่า พัฒนาระบบ
ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และสนับสนุนระบบ
ชลประทานเพื่อการเกษตรอยา่งยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 
 

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือ
การค้าชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศ 
GMS/AC+6 

แนวทางพัฒนา - พัฒนาศักยภาพและคุณภาพระบบโลจิสติกส์และ
สิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการขยายตัวทางการ
ขนส่งระบบราง การบิน ทางน้ าและทางบก 
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ  GMS และ 
ASEAN 
- พัฒนาประสิทธิการภาพค้าชายแดนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
- วางแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการบริหารจัด
การเมืองเพื่อเร่งรัดการด าเนินการภายใต้นโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
- สร้างความรู้ความเข้าใจ และด าเนินกิจกรรมแก่
ประชาชนทุกระดับในการใช้พลังงานและพลังงาน
ทดแทนในพื้นที่ 
 

- เพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อการเกษตรและบริโภคและ
พัฒนาการใช้ที่ดิน เพื่อสนับสนุนการผลิต การขยาย
แหล่งพันธุ์พืชและสัตว์ที่ขาดแคลน 
- เพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์และสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่า เพื่อตอบสนองตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 
- สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้าน
การเก็บเกี่ยวและแปรรูป 
- ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่การท าเกษตรปลอดภัยที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ศักยภาพของพื้นที่ 
- ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้านการ
ผลิตแปรรูปการจ าหน่ายและการตลาดตามความ
ต้องการของตลาดโดยเป็นพืชหลักและพืชรอง 
- รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสนับสนุนด้าน
การตลาดเพื่อการส่งออกครัวไทยสู่ครัวโลก 

- เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ให้เป็นโครงข่าย
ความร่วมมือกับจังหวัดในกลุ่มและประเทศเพื่อน
บ้าน 
- จัดท าแผนบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
โดยอาศัยหลักการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
- พัฒนาบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า 
- สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวน าร่อง 
 

- ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การ
ลงทุน สินค้า แรงงาน และการเงินเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรม Road show งาน
แสดงและจ าหน่ายสินค้า 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว 
            ชุมชนและสังคม 
 
 

เป้าประสงค์ 

 

1. การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างภูมิคุ้นกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ และความม่ันคง
ของชาติ 

ตัวชี้วัด 

 

1. ระดับความส าเร็จของการเพ่ิมข้ึนของผู้ได้รับการศึกษาทุกระดับชั้น 
2. ระดับของความส าเร็จของการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมประเพณีสามารถเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
3. ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาทุก
ระดับ ส่งเสริมการศาสนา เรียนรู้ศิลปะและ
วัฒนธรรมล้านนาของจังหวัด และกลุ่ม
ประเทศ GMS/AC เพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม 
ประเพณี สังคมและค่านิยมล้านนาเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 
 

กลยุทธ์ที ่3 สนับสนุนให้ประชาชนน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและ
สังคม 

แนวทางพัฒนา - สนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ของเมือง
ผ่านการจรรโลงศาสนา วัฒนธรรมล้านนา
ให้ประชาชนมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
- สนับสนุนการพัฒนาและสร้างหลักสูตร
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

- เพ่ิมพ้ืนที่และเปิดโอกาสการเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรม
ล้านนาและอาเซียน 
- สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมล้านนาและประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
- พัฒนาองค์ความรู้ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้
เกี่ยวกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 
- สร้างความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงานและศักยภาพก าลังแรงงาน 

- สนับสนุนให้ประชาชนทุกครัวเรือนน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต 
- สนับสนุนการพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
ขยายผลความส าเร็จตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ 
- สนับสนุนองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการพัฒนา 
- การพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ของชาติพันธุ์ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
2.บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสังคมและความมั่นคง 

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 
2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุภาพ(Safer Food for Better Health) 
3. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระท าผิดในคดีแต่ละกลุ่มท่ีเกิดขึ้น 

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้มี
ระบบการบริการสาธารณสุข 
และการแพทย์ที่มีมาตรฐาน
ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชน
ในพื้นที่ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพ
ที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน  
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพ
แรงงานในการผลิตสินค้าล้านนา
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
การแข่งขันตลาดของกลุ่มประเทศ 
GMS และกลุ่มประเทศอาเซียน  

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการลงทุน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 
 

กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการเครือข่าย
ทางสังคมและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรมในพื้นที่และชายแดน
การค้ามนุษย์รวมทั้งแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย 
 

กลยุทธ์ที่ 6 
สนับสนุนการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของพื้นที่
ภายในและตามแนว
ชายแดน 

แนวทางพัฒนา - พัฒนาระบบบริการงาน
สาธารณสุขให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานและครอบคลุมโดย
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 
- สนับสนุนภูมิปญัญาท้องถิ่น
และแพทย์ทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาวะ 
-สนับสนุนองค์ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพในกลุ่มประชากร
ทุกกลุ่มอายุ ตลอดจน
ประชากรต่างด้าวโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
-สร้างระบบภูมิคุ้มกันด้าน
สุขภาพกายและจิตเพือ่ป้องกัน
ภาวะเส่ียงจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม 
- จัดให้มีระบบเฝ้าระวังทาง
สุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน 
- อนุรักษแ์ละสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อ
เป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
- พัฒนาคนและชุมชนให้มี
จริยธรรมคุณธรรมและวินยัเพื่อ
สร้างสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน 
- สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและ
สร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
- สนับสนุนการสร้างผลิตภาพแรงาน
ผ่านการใช้ Industrial Best 
Practice  ส าหรับกิจกรรมการลงทุน
ตามศักยภาพของพื้นที่ 
- ส่งเสริมอาชีพใหม่ในการแข่งขัน
และการลดปัญหาความยากจนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

- พัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัด
เชียงรายให้ได้มาตรฐานสู่ความ
ร่วมมือประชาคมอาเซียน 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านแรงงานและ
คุณสมบัติของแรงงานไทยที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องการ 
 

- สนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรโดย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคมเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
- สร้างเครือข่ายสถาบันเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ศักยภาพในการเข้ารว่ม
ประชาคมอาเซียน 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลดา้น
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

- ให้ความส าคัญกับกิจกรรมป้องกัน
และปราบปราม ยาเสพติด และ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทีอ่าจ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
- สนับสนุนการบริหารจัดการของ
ศูนย์พลังแผ่นดินและอาชญากรรม
เพื่อความสงบสุขของคนในพื้นที ่
- สนับสนุนการบริหารจัดการต่อ
แรงงานต่างด้าวเพื่อเข้าสู่ความ
ร่วมมือของประชาคมอาเซียน 
 

- บูรณาการกิจกรรม
ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนในพื้นที่และ
ชายแดน 
- สร้างความ
ปรองดองให้กับ
ประชาชนในจังหวัด
ภายใต้การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

 
เป้าประสงค์ 1. เพ่ือด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืนให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยเพ่ืออนุรักษ์และการท่องเที่ยว 

ตัวชี้วัด 1. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบูรณาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและเตือนภัยสภาวะหมอกควัน อุทกภัย และโคลนถล่ม 

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
บริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัย
ธรรมชาติการวางและจัดท าผังเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมืองตามผังเมืองที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

แนวทาง
พัฒนา 

- เร่งฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่าไม้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติและด ารงความเป็นฐานทรัพยากรที่สมบูรณ์ 
- สนับสนุนการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์ตามแนวทางพระราชด าริ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
 

- การเตรียมความพร้อมเพ่ือเตรียมรับมือกับภูมิอากาศระบบเตือนภัยและ
ภัยพิบัติให้กับชุมชน 
- วางผังเมืองและการพัฒนาเมืองตามแนวทางการพัฒนาสีเขียวเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- ปรับเปลี่ยนพื้นที่เปราะบางทางเสี่ยงต่อภัยพิบัติให้เป็นพ้ืนที่เพ่ือการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน  
                                            เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

กรม - พัฒนาโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่ง
ระหว่างภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน 
- จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเกษตร Outlet 
ส าหรับการค้าและส่งออก 

- การวิจัยและพัฒนาพันธุ์และสินค้าการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่า 
- การวางระบบการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 

- จัดหาแหล่งเงินทุนในการส่งเสริมพัฒนา
สินค้า OTOP , SMEs และการบริการการ
ท่องเที่ยว 

- ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ 
และสนับสนุนข้อมูลการลงนาม
สัญญาในอาเซียน 
 

จังหวัด - พัฒนาศักยภาพและคุณภาพระบบโลจิ
สติกส์และสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ  
GMS และ ASEAN 
- พัฒนาประสิทธิการภาพค้าชายแดนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
- วางแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการบริหาร
จัดการเมืองเพื่อเร่งรัดการด าเนินการภายใต้
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
- สร้างความรู้ความเข้าใจ และด าเนิน
กิจกรรมแก่ประชาชนทุกระดับในการใช้
พลังงานและพลังงานทดแทนในพื้นที ่

- เพิ่มพื้นที่ชลประทานและพัฒนาการใช้ที่ดิน 
เพื่อสนับสนุนการผลิต การขยายแหล่งพันธุ์พืช
และสัตว์ที่ขาดแคลน 
- เพิ่มประสิทธิภาพพันธุ์และสินค้าเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่า เพื่อตอบสนองตลาดอาหารเพื่อ
สุขภาพ 
- สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการเก็บ
เกี่ยวและแปรรูป 
- ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่การท าเกษตร
ปลอดภัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและศักยภาพของพื้นที ่
- ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่
ด้านการผลิตแปรรูปการจ าหน่ายและการตลาด
ตามความต้องการของตลาด 
- รับรองมาตรฐานคูณภาพสินค้าและสนับสนุน
ด้านการตลาดเพื่อการส่งออก 

- เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเดิมและ
จัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพ
ของพื้นที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับ
จังหวัดในกลุ่มและประเทศเพื่อนบ้าน 
- จัดท าแผนบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดโดยอาศัยหลักการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
- พัฒนาบุคลากรและสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว 
- สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสี
เขียวน าร่อง 

 - ส่งเสริมความร่วมมือ ด้าน
การค้า การลงทุน สินค้า 
แรงงาน และการเงินเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรม Road 
show งานแสดงและจ าหน่าย
สินค้า 

อปท.  - การจัดการพื้นที่เพาะปลูก การจัดการ
ศัตรูพืช/ โรคพืช/สัตว์ การปรับปรุงดิน/น้ า 

- พัฒนาและปรับปรุงแหลง่ท่องเที่ยวใน
ชุมชนเชื่อมโยงกับจงัหวัด 

- สร้างความเข้าใจกับประชาชน
และผู้ประกอบการในพื้นที่ 

เอกชน     
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของ
                               ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 
 

กรม - สนับสนุนศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน/
อ าเภอ 

- การประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนา/วัฒนธรรม
อาเซียน 

- การเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัด - สนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองผ่าน
การจรรโลงศาสนา วัฒนธรรมล้านนาให้
ประชาชนมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
- สนับสนุนการพัฒนาและสร้างหลักสูตรเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 

- เพ่ิมพ้ืนที่และเปิดโอกาสการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน 
- สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมล้านนาและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
- พัฒนาองค์ความรู้ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศและ
ความรู้เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
- สร้างความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพื่อ
ตอบสนองตลาดแรงงาน 
 

- สนับสนุนให้ประชาชนทุกครัวเรือนน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
- สนับสนุนการพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่เพ่ือขยาย
ผลความส าเร็จตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ 
- สนับสนุนองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการพัฒนา 
- การพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ของชาติพันธุ์ 

อปท.  - เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาสู่ประชาชน
และชุมชน 

- ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้มีต้นทุนใน
การท ามาหากินและเน้นความพอเพียง 
- ส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 

เอกชน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 

กรม  - สนับสนนุระบบการศกึษาใน
พื้นทีแ่ละลงทุนด้านการศึกษา
ให้แก่บุคลากรในพืน้ที ่

-เสริมสร้างโอกาสให้คนมีงานท า 
-การจัดการแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย 

- ปรับปรุงการปฏิรกูารศกึษาใน
ทศวรรษที่ 2 ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อสร้างพลเมือง
ดีในสังคมและมีภูมิคุม้กนั 

  

จังหวัด - พัฒนาระบบบริการงาน
สาธารณสขุให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานและครอบคลุมโดย
การมสี่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 
- สนับสนนุภูมิปัญญาทอ้งถิน่
และแพทย์ทางเลือกในการดแูล
สุขภาวะ 
-สนับสนนุองค์ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพในกลุม่ประชากร
ทุกกลุ่มอายุ ตลอดจน
ประชากรต่างด้าวโดยการมี
ส่วนรว่มของทกุภาคส่วน 
-สร้างระบบภูมิคุ้มกนัด้าน
สุขภาพกายและจิตเพือ่ป้องกัน
ภาวะเสี่ยงจากพฤตกิรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม 
- จัดให้มีระบบเฝา้ระวังทาง
สุขภาพทีอ่าจจะเกิดขึน้จาก
ความร่วมมอืประชาคมอาเซียน 

- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
- อนรุกัษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิน่เพือ่
เป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่าง
ย่ังยืน 
พัฒนาคนและชมุชนให้มี
จริยธรรมคุณธรรมและวินัยเพือ่
สร้างสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน 
- สนับสนนุกจิกรรมการพัฒนา
และสร้างเครอืข่ายการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
- สนับสนนุการสรา้งผลิตภาพแร
งานผ่านการใช้ Industrial Best 
Practice  ส าหรับกจิกรรมการ
ลงทุนตามศักยภาพของพื้นที ่

 

- พัฒนาศกัยภาพแรงงานจังหวัด
เชียงรายให้ได้มาตรฐานสู่ความ
ร่วมมอืประชาคมอาเซียน 
- เผยแพร่ประชาสมัพันธข์้อมูล
ข่าวสารด้านแรงงานและ
คุณสมบัติของแรงงานไทยที่
ประเทศสมาชกิอาเซียนต้องการ 
 

- สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
- สร้างเครือข่ายสถาบันเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการ
เข้าร่วมประชาคมอาเซียน 
- พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ด้ า น
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความพรอ้ม
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

- ให้ความส าคัญกับกิจกรรม
ป้องกันและปราบปราม ยาเสพ
ติด และแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 
- สนับสนุนการบริหารจัดการ
ขอ งศู น ย์พลั งแผ่ นดิน และ
อาชญากรรมเพื่อความสงบสุข
ของคนในพื้นที่ 
- สนับสนุนการบริหารจัดการ
ต่อแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้าสู่
ความร่วมมือของประชาคม
อาเซียน 
 

- บูรณาการกิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนใน
พื้นที่และชายแดน 
- สร้างความปรองดองให้กับประชาชน
ในจังหวัดภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข 
 

อปท. - สนับสนุนการป้องกัน รักษา
ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน 

- สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัด 
- สนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ 

- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ในชุมชน 

- ส่งเสริมเงินทุนให้เยาวชน ผู้สูงอายุ
ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสศึกษาใน
ประ เทศ GMS และกลุ่ มประ เทศ
อาเซียน 

- พัฒนาเครือข่ายการรักษา
ความมั่นคงภายในพื้นที่ 

- ประชาสัมพันธ์ทางสื่อเสียงตามสาย
และวิทยุชุมชน 

เอกชน       
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กรม 

  

จังหวัด - เร่งฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่าไม้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและ
ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรที่สมบูรณ์ 
- สนับสนุนการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์ตามแนวทางพระราชด าริ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
 

- การเตรียมความพร้อมเพ่ือเตรียมรับมือกับภูมิอากาศ
ระบบเตือนภัยและภัยพิบัติให้กับชุมชน 
- วางผังเมืองและการพัฒนาเมืองตามแนวทางการพัฒนา
สีเขียวเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
- ปรับเปลี่ยนพื้นที่เปราะบางทางเสี่ยงต่อภัยพิบัติให้เป็น
พ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
 

อปท. - เสริมสร้างบทบาทชุมชนเข้มแข็งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการบริการ 
  บรรเทาสาธารณภัย 
- เตรียมความพร้อมชุมชนในการรับมือกับสาธารณภัย 

เอกชน   

 
 


