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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในพ้ืนที่ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 
Strategy) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (National plan) และนโยบายรัฐบาล 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ควรน าเอานโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 
ชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
มาเป็นกรอบในการจัดท า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 
 การเมืองเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินเปน็ไปโดยราบรื่นสะท้อนความต้องการของประชาชน 
รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาล ดงันี้                         

ในการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีนโยบายต่างๆ ๑๑ 
ด้าน โดยได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นส าคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมพอสมแก่ฐานะ 
ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แนวทาง
ของ คสช. และความต้องการของประชาชนที่แสดงออกมาโดยตลอด เป็นแนวทางการก าหนดนโยบาย ค านึงถึงปัญหา
ของประเทศ ค านึงถึงเงื่อนเวลา ค านึงถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า ข้อส าคัญนโยบายทุกด้าน ต้องสร้างความ
เข้มแข็งแก่องค์กรปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ ประการส าคัญ ต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้
ล่วงหน้าว่าประเทศของเราจะก้าวไปทางไหน นโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน คือ 

๑. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     - สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     - ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 

 ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
     - เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิด

ประโยชน์ในวงกว้าง 
๒. นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

     - ในระยะเร่งด่วน : จัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ ชายแดน รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 

     - เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม 

     - น าศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความม่ันคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ 

     - เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประ 
กอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 

๓. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
     - ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคง 

  บทที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์ 
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     - ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี 
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

     - เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
     - เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     - จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย

ใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
     - แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและ

วิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน 
๔. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

      - 
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

      - 
๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

     - ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ 
     - สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจที่ คสช.ได้จัดท าไว้โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท า 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนิน 
งาน พัฒนาแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณา เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัดไม่ซ้ า ซ้อน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนและสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ า เป็น และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 

     - ข้อ ๖.๔ : ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วย 
เหลือในเรื่องปัจจัยการผลิต การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย และการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่
ราคาต่ าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 

     - ข้อ ๖.๕ : ลดอุปสรรคในการส่งออก เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการ
ผลิตระดับไร่นา เป็นต้น แสวงหาตลาดที่มีศักยภาพ รวมถึงการค้าชายแดนที่มีความส าคัญมากขึ้น 

     - ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา
จากวิถีชีวิตชุมชน 

     - แก้ปัญหาน้ าท่วมและปัญหาขาดแคลนน้ าซึ่งน าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร หาวิธีที่จะ 
แก้ปัญหาน้ าท่วมเฉพาะพ้ืนที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 
รัฐบาลจะเร่งด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากท่ีสุด ซึ่งจะสามารถ
ท าได้ในเวลาประมาณ ๑ ปี 

     - ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ รวมถึงให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกชนิด 
     - ข้อ ๖.๑๕ : ด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร

ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนให้
สหกรณ์ของ กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้
แล้วแต่กรณี เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอ านาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชน
ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 

     - ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ เช่น 
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อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่  อาหารไทยบน
ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

     - เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     - ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

     - เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

     - พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
     - พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน ในระยะแรกให้ความส าคัญกับ

ด่านชายแดนที่ส าคัญ ๖ ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

     - สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑ ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐ 

     - ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

     - ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
     - สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง

ยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถี
ชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

     - บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มี
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วย 
งานที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยจัดตั้ง/ก าหนดกลไกการบริหารจัดการน้ าพร้อมทั้งน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมา
ใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้ าและการเตือนภัย 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบในภาครัฐ 

     - ปรับปรุงระบบราชการทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทค 
โนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดระบบอัตรา  
ก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การ
บริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชน การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และ
การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 

     - ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก ทั้งในรูปแบบการ
เพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคุลมการให้บริการที่หลากหลายการให้  
บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่
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สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

     - เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล 

     - ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 นอกเหนือจากสาระส าคัญตามเอกสารค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วนายก 

รัฐมนตรียังได้ชี้แจงเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรและหลักใน
การปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

     ๑. การขยายผลโครงการพระราชด าริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่มีอยู่แล้วให้
ใช้เป็นศูนย์กลางในการขยายผลออกไปรอบๆ นอก เดิมเคยเรียกว่าหมู่บ้านหลัก หมู่บ้านรอง และหมู่บ้านบริวารมุ่ง  
เน้นการขยายความรู้และตามแนวพระราชด าริจัดให้คนเข้ามาเรียนรู้ระยะสั้นแล้วน าไปปฏิบัติ โดยให้เชื่อมโยงกับศูนย์ 
เรียนรู้ด้านการเกษตรที่จัดตั้งไว้แล้ว ๘๘๒ แห่ง ซึ่งจะต้องน าแนวพระราชด าริเข้ามาด้วย 

     ๒. นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ าหลายครั้งในการท างานโดยยึดหลัก “ท าก่อน ท าจริง ท าทันที เกิด
ผลสัมฤทธิ์ และย่ังยืน”  

๓.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสรา้งความเป็นธรรมในสังคม 
 ๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสงัคม ให้ทุกคนในสงัคมไทยสามารถจดัการความเสีย่ง และสร้าง
โอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
 ๑.๒ การจัดบริหารทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกบุคคล และสร้าง
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
     ๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกคนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
                   ๑.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แนน่แพ้นเป็นน้ าหนึ่งน้ าใจเดียวกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรยีนรู้ตลอดชวีติอย่างยั่งยืน 
 ๒.๑ การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพมีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
      ๒.๒ พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวยั มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

      ๒.๓ สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
      ๒.๔ เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวฒันธรรมไทยที่ด ี
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
      ๓.๑ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตทิี่เป็นฐานการผลติภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
                   ๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรและสร้างมูลค่า 
      ๓.๓ สร้างความมั่งคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
      ๓.๔ สร้างความมั่งคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครวัเรือนและชุมชน 

      ๓.๕ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพ่ือสนับสนนุการพัฒนาประเทศ และความเข้มแข็งภาคเกษตร 
      ๓.๖ ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความสมดลุด้านอาหารและพลังงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสรา้งเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปจัจัยแวดล้อม                 
      ๔.๑ พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
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      ๔.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
      ๔.๓ พัฒนาภาคบริกร 
      ๔.๔ พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
                   ๔.๕ พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วจิัยและนวตักรรม 
                   ๔.๖ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโรจิสุต ิ
  ๔.๗ ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจและกฎระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบธรุกิจอย่างเป็นธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสรา้งความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค 
 ๕.๑ สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๕.๒ ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิ 
ภาคต่างๆ 
 ๕.๓ ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาตัง้แต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 
 ๕.๔ สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและวางแนวทางป้องกันผลเสยีที่จะเกิดขึ้น 
 ๕.๕ พัฒนาฐานลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค 
 ๕.๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
 ๕.๗ ส่งเสริมความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๘ ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรค 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๖.๑ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่ส าคัญที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 ๖.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตและบริหารเพ่ือน าไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ๖.๔ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๖.๕ การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีความยืด 
หยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน 
 ๖.๖ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธภิาพ โปร่งใสและเปน็ธรรม  
 ๓.๑.๓ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
   ประเทศไทยได้ยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบ
รัฐสภาเช่นนี้มานับแต่การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ โดยระบอบการปกครองนี้ 
มีส่วนส าคัญที่ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินจ าต้องมีคณะบุคคลขึ้นมารับผิดชอบ มีบุคคลหนึ่งท าหน้าที่หัวหน้าคณะ
ผู้บริหาร ที่พร้อมจะถูกควบคุม ตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อ านาจทางการบริหารจากรัฐสภา ตามแนวคิดอ านาจ
อธิปไตยซึ่งเป็นอ านาจสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศเป็นของปวงชน ที่แต่ละฝ่ายต่างมีความเป็นอิสระในการใช้
อ านาจของตนเอง แต่ยังมีการควบคุมและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน  

 ความหมาย 
 การบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึง การก าหนดนโยบายและทิศทางว่าจะจัดการปกครองประเทศในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ ไปในแนวทางใดและใช้วิธีการใด จึงจะเป็นไปเพ่ือประ โยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภ ารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจการ 
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อ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการจัดหาอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และออกกฎ ระเบียบต่าง ๆ มารองรับ ตลอดจนการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายตามที่อ านาจ
นิติบัญญัติคือรัฐสภาให้ความเห็นชอบตราขึ้นใช้บังคับ  
 การบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ วางแนวทางให้รัฐต้องด าเนินการตามแนว 
นโยบายด้านบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้  
 ๑. การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ 
อย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ในภาพรวมเป็นส าคัญ  
 ๒. จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณ เพ่ือ
พัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี  
 ๓. กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและ
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดย
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น  
 ๔. พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  
 ๕. การจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 ๖. ด าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมาย ที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐตาม
กฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ด าเนินการอย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไป
ตามหลักนิติธรรม  
 ๗. จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระ เพ่ือติดตาม
สอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนและมาตรฐานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  
 ๘. ด าเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม  
 การวางแนวทางดังกล่าวไว้นี้ มีเจตนารมณ์เพ่ือก าหนดให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลัก 
การพัฒนาที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ โดยที่รัฐต้อง
ก าหนดขอบเขตและความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจหน้าที่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่ น ให้ชัดเจน 
สนับสนุนให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด มีศักยภาพในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของประชาชน ให้ความส าคัญ แก่การกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนาทุกด้านตามแนว นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ไม่
จ ากัดเฉพาะเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น  
 ในด้านบุคลากร ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ ให้มีความสามารถคู่คุณธรรมและจริยธรรม จัดระบบงานเพ่ือบริการสาธารณะให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พัฒนาวิธีปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ
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หลักธรรมาภิบาลในการบริหาราชการแผ่นดิน โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่าง
เหมาะสม เช่น การรักษาพยาบาล บ าเหน็จ บ านาญ เป็นต้น  
 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศต่าง ๆ มีปรากฏให้เห็นทั้งที่แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
ส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ และเยอรมนี ส่วนสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็นบริหารส่วนกลาง คือรัฐบาล
กลาง และรัฐบาลท้องถิ่น หรือรัฐบาลมลรัฐ ส าหรับประเทศที่แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น ที่เด่นชัดมี ๒ ประเทศ คือ ไทย และฝรั่งเศส  
 การจัดระเบียบบริหารราชการออกเป็น ๒ หรือ ๓ ส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล สภาพของประเทศ 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมด้านการเมืองการปกครองและการบริหารของประเทศนั้น ๆ  
 ส าหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติให้การบริหารราชการ
แผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยทั้ง ๓ ส่วนนี้ล้วนอยู่ใน
การควบคุมดูแลของคณะรัฐมนตรี ซึ่งหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดินอันครอบคลุมไปถึงการก าหนดนโยบาย
เพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ การอ านวยความสะดวกและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามกฎหมาย นโยบาย 
และค าสั่งของคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา  
 การบริหารราชการส่วนกลาง : ใช้หลักการรวมอ านาจ โดยให้อ านาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัย
สั่งการสูงสุดอยู่ในส่วนกลาง คือกรุงเทพมหานครอันเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ 
แบ่งส่วนราชการออกเป็น (๑) ส านักนายกรัฐมนตรี (๒) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง (๓) ทบวง 
ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง (๔) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัด
หรือไม่ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการดังกล่าวนี้มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล  
 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ใช้หลักการแบ่งอ านาจ โดยราชการส่วนกลางเป็นเจ้าของอ านาจ แล้ว
แบ่งอ านาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการให้แก่ภูมิภาคน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และ
การปฏิบัติของภูมิภาคนั้นจะต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพ้ืนที่ 
ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อนโยบายของส่วนกลางหรือของคณะรัฐมนตรี หรือตัวบทกฎหมายของประเทศ การบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค มี ๒ ระดับ คือ จังหวัด และอ าเภอ  
 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น : ใช้หลักการกระจายอ านาจ ที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้
ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ โดยที่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน กิจกรรมที่ท าได้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการพัฒนา มีอิสระในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือ
การสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น ออกข้อบังคับหรือระเบียบต่าง ๆ มาบังคับในเขตการปกครองของตนได้โดยไม่ขัด
ต่อกฎหมาย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันมีรูปแบบ (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒) เทศบาล (๓) 
สุขาภิบาล และ (๔) ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  
  ๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือร่วมกัน
วางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานร่วมกันในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการรวมทั้งได้มีการบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อ
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วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยม ีรายละเอียดดังนี้  
   วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค และเป็น
ธรรม”  
   หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
   วัตถุประสงค์ :  
   ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่  
   ๒. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)  
   ๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)  
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :  
   ๑. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม  
   ๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่  
   ๓. การลดรายจ่าย  
   ๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน  
   ยุทธศาสตร์ :  
   ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล่ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ 
แนวทาง การด าเนินการ  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็น
หลัก ๑๑ แนวทางการด าเนินการ  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ( Internal Process) 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 ๓.๑.๕ ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้น้อมน าแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 
เจตนารมณ์  

๑. เพ่ือยุติความขัดแย้งของคนในชาติ                                                                                                            
๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นภายใต้ระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเป็นการใช้พระราช

อ านาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อ านาจนั้นโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์
อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง 
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๓. สร้างเสถียรภาพในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือเปลี่ยนผ่านประ 
เทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน 

๔. ยกระดับการศึกษาสร้างมาตรฐานของการด ารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทยตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างยั่งยืน
ตลอดไป 
พันธกิจ 

๑. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
สร้างสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรของชาติและการบริการข้ันพ้ืนฐานของรัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นสังคมที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและ
การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่า
ทันกบัการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

๓. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้ม  
แข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรความม่ันคงด้าน
อาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงในทุก
มิติกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  

๕. ปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐให้เกิดความโปร่งใส ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและยั่งยืน 
เป้าหมายหลัก 

๑. คนและสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลงดัชนีมวล
รวมความสุขของคนไทยเพ่ิมมากข้ึน และความพึงพอใจในบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐเพ่ิมมากข้ึน 

๒. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น และสถาบันทาง
ครอบครัวและทางสังคมมีความเข้มแข็งมากข้ึน 

๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพิ่มการผลิตภาพรวม
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและสัดส่วนผู้อยู่
ใต้เส้นความยากจนลดลง 

๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่
ลดลง รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
๕. ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นอยู่ในล าดับที่ดีข้ึน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มีกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  

  กลยุทธ์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ าและการคุ้มครองสิทธิทางสังคม 
    กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดระเบียบการให้บริการการขนส่งสาธารณะรับจ้าง 
   กลยุทธ์ที่ ๔ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   กลยุทธ์ที่ ๕ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มีกลยุทธ์หรือแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การปฏิรูปการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความรู้ให้กับประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านสาธารณสุข 
   กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างค่านิยม จิตส านึก และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
   กลยุทธ์ ๕ การจัดท านวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน  มีกลยุทธ์
หรือแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
   กลยุทธ์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการประมงอย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาพลังงานทางเลือก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน มีกลยุทธ์หรือแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการ 
   กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกจิและสังคม  
มีกลยุทธ์ และตัวชี้วัด ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
   กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพ่ิมรายได้ของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีกลยุทธ์หรือแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ ๒  การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง  มีกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   กลยุทธ์ : การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืน 
ในอนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก มีกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ : การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
   กลยุทธ์ที่ ๒  : การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน มีกลยุทธ์หรือแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
   กลยุทธ์ : จัดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
  

 ๓.๑.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา (๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)   
  วิสัยทัศน์การพัฒนา  (Vision) 

  วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา 
                            “ แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย  สังคมเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ” 
   พันธกิจ ( Mission) 
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  ๑. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่เป้าหมายเดิมและขยายในพ้ืนที่เป้าหมายใหม่ 
  ๒. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และขยายมูลค่าการค้า
ชายแดน  
  ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    
  ๔. ส่งเสริมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบมีสว่นรว่ม 

  เป้าประสงค์รวมของจังหวัดพะเยา  
  ๑. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  ๒. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตการเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว
เพ่ิมขึ้น 
  ๓. จังหวัดมีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น    

        ๔. สังคม ชุมชน มีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        ๕. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษและลดการเกิดภาวะโลก

ร้อน 
  ๖. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง 

    ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา  
 ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ของจังหวัดพะเยาได้ก าหนด ยุทธศาสตร์และ

แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
     แนวทางการพัฒนา 

                   ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตปลอดภัยเพ่ือสร้างมูลเพ่ิมและโอกาสทางการตลาดการพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และด้านการตลาด 
                   ๒. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะความรู้ตลอดจนการ
สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมรับการการแข่งขันทางธุรกิจ 
                    ๓. พัฒนาแหล่งท้องเที่ยว จัดกิจกรรมด้านการท้องเที่ยวตลอดปี ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
ด้านการท้องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านการท้องเที่ยวสู่การให้บริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 
                    ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                    ๕. พัฒนาความพร้อมบุคลากรด้านภาษา สนับสนุนข้อมูลด้าน กฎ ระเบียบ และการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าเพ่ือการส่งออก สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดการค้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง(GMS) อาเซียน (AEC) และประเทศอ่ืน ๆ 
  ๖. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การวางระบบผังเมือง และการให้บริการเชื่อมต่อในระบบโรจีสติกส์ รองรับการ
เชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) 
  ๗. พัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๘. ส่งเสริมการค้า การลงทุน กับประเทศในกลุ่ม GMS และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
               ยุทธศาสตร์ที่  ๒  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  แนวทางการพัฒนา 
                    ๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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                    ๒. ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัวให้เข้าถึงบริการภาครัฐเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และด้านการสาธารณสุข                        

      ๓. ส่งเสริมการเข้าถึงสวสัดิการสังคมในการมีสว่นรว่มของชุมชน         
      ๔. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
      ๕. สร้างระบบการป้องกันทางสังคมเพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์โดยให้ความส าคัญด้านการ

พัฒนาเครือข่าย  
                    ๖. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาทักษะภาษาและความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน                  
               ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน            

แนวทางการพัฒนา 
                    ๑. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
                       ๑.๑ ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
                       ๑.๒ สร้างจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                       ๑.๓ ส่งเสริมการปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔อย่าง และเพาะช ากล้าไม้เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนและ
หน่วยงานน าไปปลูกเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
                    ๒. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 
                        ๒.๑ ก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร ปลูกแฝกตามแนวพระราชด าริ 
                       ๒.๒ เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้ าส าคัญ 
                       ๒.๓ บริหารจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภค บริโภคของชุมชน 

      ๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีสว่นรว่ม 
      ๓.๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ ์รวมถึงการใช้มาตรการบังคับในการลดการเกิดหมอกควันและไฟป่า 
      ๓.๒ ผลักดันส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
         ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

แนวทางการพัฒนา 
                     ๑. สร้างความปองดองสมานฉันท์ของประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน ให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
                     ๒. บูรณาการสกัดการน าเข้า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง จับกุมผู้ค้า บ าบัดผู้เสพ 
                     ๓. บูรณาการท างานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
                     ๔. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้น าท้องถิ่น ท้องถิ่น ข้าราชการในพ้ืนที่ ตลอดจนเยาวชนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 ๓.๑.๗  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  
     วิสัยทัศน์ 
                       “ ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซยีน ” 
                   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสมวนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
               ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
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                                 ๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว และการลงทุน 

                                  ๒. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 
                         ๓. พัฒนา สนับสนนุ และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
                         ๔. พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ    
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

                            แนวทางการพัฒนา 
                         ๑. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
                         ๒. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                         ๓. ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาพประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
                         ๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
                         ๕. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
                         ๖. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 
                         ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกันความ
มั่นคง 
                       ๘. ส่งเสริมบุคลลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และการประกอบอาชีพและการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคม เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            แนวทางการพัฒนา 
        ๑. อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการเพ่ือการด ารงชีวิต   
                     ๒. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                         ๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านมลภาวะ เกี่ยวกับการก าจัดขยะ น้ าเสีย หมอกควัน 
ฯลฯ  
                 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ความม่ันคง และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

                            แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                       ๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                       ๓. พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                       ๔. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
                       ๕. ส่งเสริมความปองดองและสมานฉันท์ ของคนในชาติ 
                      ๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
              ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

           แนวทางการพัฒนา 
   ๑. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 

                                ๒. ส่งเสริมสนบัสนนุการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม 
                       ๓. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพ  
                    ๔. ส่งเสริมสนบัสนนุสร้างเวทีเรยีนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ๓.๑.๘  วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอดอกค าใต้ 
    วิสัยทัศน์ 
  “ ปลอดยาเสพติด เกษตรอินทรีย์ ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ” 
     ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพฒันาอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ และขยายโอกาส ด้านการเกษตร การคา้ การลงทุน 

และการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ ์

  ๑. สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างอาชีพด้วยทุนทางปัญญา   
  ๒. พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๓. พัฒนาการเกษตรสูเ่กษตรอินทรีย์ 
   ๔. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  ๕. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเขม้แข็ง 
   กลยุทธ ์
   ๑. ส่งเสริมสนบัสนนุองค์กร ชุมชน เครือข่าย เข้ารว่มการป้องกนัและแก้ไขปัญหาของสังคม 
   ๒. พัฒนาศักยภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีภูมิคุ้มกัน สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ ์
   ๑. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
   ๒. สนบัสนุนการจัดการดินและน้ า 
   ๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแบบมีส่วนรว่ม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมให้สงบสุขและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   กลยุทธ ์
   ๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
   ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีสว่นรว่มของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสังคมและอ านวยความ
เป็นธรรม 
   ๓. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรว่มในกิจกรรมสร้างความปองดองสมานฉันท์และส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ ์
   ๑. เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัตริาชการ 
   ๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 
   ๓. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลย ี
 ๓.๑.๙  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
     วิสัยทัศน์ (Vision) ต าบลดอนศรีชุม  
        “ชุมชนเข้มแข็ง    แหลง่เกษตรอินทรีย์     

       สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดี    ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” 
              เพ่ือให้ต าบลดอนศรีชุมมีการพัฒนาให้เปน็ไปตามวสิัยทัศน์ ดังกล่าวผู้บรหิารขององค์การบรหิารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม จึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการซึ่งประกอบด้วย 
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               ๑. นโยบายเร่งด่วน 
              ๑.๑ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซอ่มแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน 
เพ่ือความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน 
              ๑.๒ ด าเนินการขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
              ๑.๓ แก้ไขปัญหาถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางที่ติดต่อระหว่างต าบลและในเส้นทางในพื้นที่ทาง
การเกษตรของราษฎรภายในต าบล  
              ๑.๔ ก่อสร้างรางระบายน้ าให้ทัว่ถึง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
              ๑.๕ จัดสวสัดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชวีิตของผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
              ๑.๖ ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ เพ่ือให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
              ๑.๗ ปรับระบบบริหารราชการขององค์การบริหารสว่นต าบลดอนศรีชุม โดยใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย  ดังต่อไปนี้ 
                      ๑) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
                      ๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
                      ๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารสว่นต าบลดอนศรชีุม 
                      ๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
                      ๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้ันต่อสถานการณ ์
                      ๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
                      ๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 ๒. นโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
                 ๒.๑ นโยบายด้านเศรษฐกิจ  การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยสร้างรายได้และกระจายรายได้สนับสนนุกลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีรายได้และกระจายรายได้เพ่ิมยิ่งขึ้น สนับสนนุส่งเสริมใหป้ระชาชนด ารงชีวติแบบ
พอเพียง   
               ๒.๒ นโยบายด้านการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่ง 
เสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการจัดท าไร่นาสวน
ผสมเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน และ หน่วยงานราชการ 

            ๒.๓ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง ก่อ 
สร้างปรับปรุง บ ารุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า ระบบสาธารณูปโภค และระบบ สาธารณูปการ จัดหาปรับ ปรุงสถานที่ออก
ก าลังกาย ให้เพียงพอต่อประชาชนในชุมชน 
               ๒.๔ นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชา ชนให้มี
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือสุขอนามัย 
และ สุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม 
สนับสนุนการด าเนินโครงการลดภาวะโลกร้อน และการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานทีส่ าคัญ 

๒.๕ นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในด้าน
สาธารณสุขและ  สุขภาพด้านการกีฬา สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สนับสนุน
การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และอัคคีภัย การส่งเสริมประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมส่งเสริมการสร้างครอบครัว
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อบอุ่นเข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจมีจิตส านึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาท
และหน้าที่ตนเอง ไม่สร้างปัญหาให้เป็นภาระแก่สังคม 
               ๒.๖ นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน 
               ๒.๗ นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ 
               ๒.๘ นโยบายด้านความปลอดภัยของประชาชน สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ สนับสนุน สมาชิก อปพร.อบต.ดอนศรีชุม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
การระบาดของโรคติดต่อทุกประเภท 
               ๒.๙ นโยบายด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ส่งเสริมสนับสนุนการปก ครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน โดยการ ร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือประชาชนชาวต าบลดอนศรีชุม บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุม โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ให้แก่ประชาชนและองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงาน และตรวจสอบติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดกรอบการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารงานที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนศรีชุม ได้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือให้สอดคล้อง กับนโยบายแห่งรัฐ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ ที่จะส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓.๑.๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์ารบริหารสว่นต าบลดอนศรีชมุ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๓ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ไว ้๕  ยทุธศาสตร์ ดังนี ้ 
    ยุทธศาสตร์ที ่  ๑    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์ที ่  ๒    การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์ที ่  ๓    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที ่  ๔    ด้านความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อย 
    ยุทธศาสตร์ที ่  ๕    ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ 
              -  เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจา่ย และขยายโอกาส 

     -  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และคุณภาพการผลติ 
     -  เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างฟ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน 
           เป้าหมาย 

                 -  ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพ 
หมู่บ้าน/ชุมชนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการด ารงชีวิต แหล่งท่องเที่ยวและ
ภาคบริการ มีการบริหาร จัดการที่ดี มีคุณภาพ 



40 
 

    แนวทางการพัฒนา 
    ๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยน แปลงและสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ การ

ท่องเที่ยวและการลงทุน 
    ๒. การพัฒนาแหล่งน้ าและบรหิารจัดการน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 

        ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพในชุมชนหรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ 
                -  เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

      -  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพอนามัยของประชาชน 
      -  เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศลิปวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุง ศาสนา 
      -  เพ่ือพัฒนาสังคมและความมัน่คงของชีวิต 

เป้าหมาย 
     -  ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีคุณภาพ มีสุขภาพอนามัยที่ดี

ทั้งร่างกายและจิตใจ ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ประชาชน
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นธรรมและเสมอภาค 
   แนวทางการพัฒนา 
      ๑. การอนุรักษ์และส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๒. การสง่เสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

               ๓. ส่งเสริมการจดัการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

               ๕. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 
               ๖. การสง่เสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวสัดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกันความ
มั่นคง 
               ๗. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
          ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแสดล้อม 

 วัตถุประสงค์ 
    -  เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
                        -  ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด มีการ
บริหารจดัการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนรว่ม 

แนวทางการพัฒนา 
              ๑. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจดัการ แหล่งน้ า ดิน ปา่ไม้ แร่ธาตุและอ่ืน ๆ     
              ๒. การบริหารจัดการมลภาวะทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย 

  วัตถุประสงค์ 
               -  เพ่ือสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน 
            เป้าหมาย 
               -  ประชาชน/ชุมชน มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
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  แนวทางการพัฒนา 
        ๑. การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเสริมสร้างความปองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาต ิ
        ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                     ๓. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาต ิ
                     ๔. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

  วัตถุประสงค์ 
               -  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและบริการที่มีคุณภาพและประสทิธิภาพ 
             เป้าหมาย 
               -  สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 
            แนวทางการพัฒนา 
              ๑. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
              ๒. การสง่เสริมสนับสนุนการสรา้งเวทีเรยีนรูภ้าคประชาสังคม และการมีส่วนร่วมของ อปท. และทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
                    ๓. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการบรหิารจัดการที่มีประสิทธภิาพ 

                    ๔. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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๓.๒   ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  
     ๓.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชนในต าบล 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชน  ตามขอบข่ายและปริมาณของปัญหาที่เป็นปัญหาเร่งด่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม โดยได้
แยกประเด็นปัญหาและสภาพปัญหาเป็น ๘ ด้าน คือ ๑) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ๒) ปัญหาด้านสังคม ๓) ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๔) ปัญหาด้านแหล่งน้ า ๕) สาธารณสุข ๖) ปัญหา
ด้านการเมืองการบริหาร ๗) ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการคาดการณ์แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
ปัญหาและสถานการณ์ในอนาคต ดังนี้ 
 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 
๑.  ด้านเศรษฐกิจ 
      ๑) การประกอบอาชีพ 
            - ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
            - ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ 
      ๒) ปัจจัยการผลิต 
            - ต้นทุนการผลิตสูง  
            - ราคาผลผลิตตกต่ า 

พ้ืนที่หมู่ ๒,๓,๔,๖,๘,๙  กลุ่มเกษตร และ 
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาลดลง เนื่องจาก อบต. พยายามให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งร่วม 
มือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาในการผลิตผลผลิตทาง 
การเกษตรให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

๒.  ด้านสังคม 
      ๑) สวัสดิการสังคม   
      ๒) ความร่วมมือ การรวมตัวภายในชุมชน 
      ๓) การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

พ้ืนที่หมู่ ๒,๓,๔,๖,๘,๙  เด็ก เยาวชน และ 
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคนต่างถ่ินย้ายเข้ามาอยู่
มากขึ้น ท าให้ชุมชนขยายตัว ไม่มีอาชีพ รายได้
น้อย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์ 
สิน อันเนื่องมาจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ 

๓.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ๑) เส้นทางคมนาคม 
      ๒) ไฟฟ้า 
      ๓) ระบบประปา 

พ้ืนที่หมู่ ๒,๓,๔,๖,๘,๙  กลุ่มเกษตร และ 
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาลดลง เนื่องจาก อบต. พัฒนาด้านโครง 
สร้างพ้ืนฐาน ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีตาม
ระดับความต้องการและความรุนแรงของปัญหาใน
พ้ืนที่ 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 

๔. ด้านแหล่งน้ า 
      ๑) การบริหารจัดการน้ า 
      ๒) น้ าใช้เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 
      ๓) การพัฒนาแหล่งน้ า  

พ้ืนที่หมู่ ๒,๓,๔,๖,๘,๙  เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ า 
       และประชาชนทั่วไป 

ปัญหาลดลง เนื่องจาก อบต.ได้มีแผนงานที่จะ
พัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขการขาดแคลนน้ า
ใช้เพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ 

๕.  ด้านสาธารณสุข 
      ๑) โรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ   
      ๒) สุขภาพอนามัย 
      ๓) การบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

พ้ืนที่หมู่ ๒,๓,๔,๖,๘,๙ 
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 
         ในต าบล 

          ประชาชนทั่วไป 
และ 

สัตว์เลี้ยง 

ปัญหาลดลง โดยอบต.ท าการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ ประชาชนให้ตื่นตัวต่อการป้องกันโรค
และในปัจจุบันประชาชนได้ให้ความส าคัญและ
สนใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองมากยิ่งข้ึน 

๖.  ด้านการเมือง การบริหาร 
      ๑) บุคลากร 
      ๒) เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลย ี
      ๓) ระบบการบริหารจัดการ 

อบต.ดอนศรีชุม พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง และสมาชิกสภา อบต.
ดอนศรีชุม 

ปัญหาลดลง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถิ่นมีความพร้อมมากยิ่งข้ึนในการรองรับการถ่าย
โอนงาน และการกระจายอ านาจลงสู่ส่วนท้องถิ่น
มากยิ่งขึ้น ทั้งปริมาณงานและงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ในทุกด้านเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจดังกล่าว 
 

๗.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
      ๑)  คุณภาพการศึกษา 
      ๒)  อุปกรณ์การศึกษา 
      ๓)  สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
      ๔)  วัดและศูนย์วัฒนธรรมในหมู่บ้าน 
      ๕)  งานประเพณีต่าง ๆ 

พ้ืนที่หมู่ ๒,๓,๔,๖,๘,๙ 
 สถานศึกษาในพ้ืนที่ อบต. 

ดอนศรีชุม 

เด็ก เยาวชน 
 และ 

ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาทรงตัว โดยด้านการศึกษายังขาดขาดแคลน
บุคลากรผู้สอนส่งผลกระทบ ต่อคุณภาพการศึกษา 
และด้านศาสนาและวัฒนธรรมนั้น  ประชาชนเหิน
ห่างมากขึ้น ท าให้เยาวชนขาดต้นแบบที่ดีในการ
รักษาประเพณีและวัฒนธรรม 
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 ๓.๒.๒  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาอนาคตของต าบลด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ -  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม สว่นใหญ่ 
เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ และมีสภาพที่รองรับน้ า
ธรรมชาติไหลหลาก เหมาะส าหรับเป็น
แหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญ และสามารถ
ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรได้ดี 
- การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
- มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
สะดวกสบาย 
- การให้ความส าคัญด้านการพัฒนา 
   โครงสร้างพื้นฐาน 
- มีการรวมกลุ่มต่าง ๆในชุมชน 

- ขาดการวางแผนการผลิต ขาด
แหล่ง กักเก็บน้ า ท าให้ขาดน้ าเพ่ือ
ใช้ในการท าการเกษตรในฤดูแลง้ 
ขาดตลาดรองรับผลผลิต ต้นทุนการ
ผลิตสูงราคาผลผลิตตกต่ า มีการใช้
สารเคมีค่อนข้างมาก สารเคมีสะสม
ในร่างกาย 
- ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด 
การกระจายผลผลิตทางการ 
เกษตร 
- เกษตรกรขาดความรู้ในการ
พัฒนาสินค้าและด้านการตลาด 

 - รัฐบาลมีนโยบายและโครงการ
สนับสนนุ การจัดตั้งกองทุนหมู ่
บ้านและชุมชนเมือง  
อินเตอร์เน็ตต าบล ธนาคาร
ประชาชน หนึ่งต า บลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (Otop) งบประ มาณ
กระตุน้เศรษฐกิจ โครงการพัก
ช าระหนี้เกษตรกร โครงการฝึก
อาชีพเกษตรกรแก่นักเรียน และ 
การส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร 
- การถ่ายโอนงาน งบประมาณ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน

- ราคาผลผลิตตกต่ า 
- ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการ 
   ผลิตสูง 
- ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของ 
  ประเทศตกต่ า 
- การเกิดภาวะเงินเฟ้อ เนื่องจาก 
  ราคาสินค้า และราคาน้ ามันที่ 
  แพงขึ้นเรื่อย ๆ 
- การเกิดภัยธรรมชาติ เช่นภัยแล้ง
น้ าท่วม ท าให้ผลผลิตได้รับความ 
เสียหาย 
- การเกิดภัยน้ าท่วมท าให้ถนนได้ 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 
๘.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๑)  ปัญหาขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล 
      ๒)  มลภาวะเป็นพิษ 
      ๓)  ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
      ๔)  ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ 

พ้ืนที่หมู่ ๒,๓,๔,๖,๘,๙ 
 

ประชาชนทั่วไป ปัญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมบาง
แห่งขาดความรับผิดชอบในการบ าบัดมลภาวะ  
และประชาชนใน พ้ืนที่ขาดจิตส านึกในการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 
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- ประชาชนขาดวินัยด้านการเงิน 
เกิดปัญหาหนี้สินทั้งในและนอก
ระบบ 
- ขาดการเก็บออม 
- ประชาชนยังขาดจิตส านึกใน
การร่วมกันดูแล รักษาทรัพย์สิน 
สาธารณประโยชน์ 
- งบประมาณในการพัฒนาด้าน
คมนาคม ไม่เพียงพอ 
- กระแสไฟฟ้าตก 
- ระบบประปายังกระจายไม่
ทั่วถึง 
 

โครงสร้างพื้นฐาน 
- มีการสนับสนุนนโยบายของ
ท้องถิ่นในด้านแหล่งน้ า การจัด
น้ าอย่างมีคุณภาพ 
- การคมนาคมขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก 

  รับการช ารุดเสียหาย 
- รถบรรทุกที่มีบรรทุกน้ าหนัก 
   เกินกว่าที่ก าหนดวิ่งผ่าน 
- ได้รับงบประมาณอุดหนุนจ ากัด
และล่าช้า 

๒ . ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม 
การศึกษา และวัฒนธรรม 

- มีผู้น าที่ดี มีความเข้มแข็ง 
- ประชาชนมีความรัก สามัคคี มีการ 
  รวมตัวกันในการร่วมกิจกรรม 
- ครอบครัวมีความรัก มีความอบอุ่น 
- หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนมี
การ ร่วมมือให้ความช่วยเหลือ 
- มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
   ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีประจ า
ถิ่น 
- เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ 
- มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการ

- งบประมาณมีจ านวนจ ากัดใน
การเร่งการพัฒนา ท าให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างช้า ๆ 
- มีปัญหาในเรื่องของยาเสพติด
แพร่ระบาด 
- ขาดแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ใน
การศึกษา เพ่ิมเติม 
- อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
ไม่เพียงพอ  
- เยาวชนขาดทุนในการศึกษาต่อ
หลังจากจบภาคบังคับ 
- ประชาชนมีอุปกรณ์ในการออก

- รัฐบาลมีนโยบายในการปราบ 
ปราม และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
- แนวทางการพัฒนาของแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 
ชาติ เน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนา 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
- นโยบายรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประชา 
ชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
- ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วย 

- ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
เน้น ทางด้านวัตถุนิยมมากกว่า
ด้านจิตใจ 
- การแข่งขันทางสังคมเพ่ือความ 
   อยู่รอด 
- งบประมาณจ ากัดไม่เพียงพอ 
- ทิศทางนโยบายการปฏิรูปการ 
ศึกษายังไม่ชัดเจน 
- ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง 
- งบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลมีไม่เพียงพอในด้านการ
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รองรับนักเรียน 
- มีสถานให้บริการด้านสาธารณสุข 
- ประชาชนให้ความส าคัญสนใจดูแล 
รักษาสุขภาพร่างกายมากขึ้น 
- มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส   
 

ก าลังกายน้อย 
- อบต. ไม่สามารถให้ความช่วย 
เหลือได้อย่างทั่วถึง 

งานภาครัฐ 
- การถ่ายโอนตามโครงการต่าง 
ๆ เช่น อาหารเสริม (นม) 
อาหารกลางวัน สื่อการเรียน
การสอน 
- นโยบายรัฐบาลตามโครงการ 
- การขยายโอกาสทางการ 
ศึกษา 
- บัตรประกันสุขภาพ ๓๐ บาท  
รักษาทุกโรค 

พัฒนาด้านการศึกษา 
- การระบาดของโรคติดต่อ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้
ความส าคัญเท่าที่ควร 

๓. การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 - พ้ืนที่ของต าบลดอนศรีชุมมีแหล่งน้ า
ธรรมชาตหิลายแห่ง เช่น ล าน้ าร่องช้าง 
ล าน้ าร่องร้อง ล าน้ าร่องสะเด็ด ล าน้ า
ร่องชุมภู ล าน้ าร่องลึก ร่องป่ายาบ 
สามารถใช้แหล่งน้ าเหลา่นี้ ท า
การเกษตร  อุปโภคบรโิภค 

 - ไม่มีการวางแผนและลงทุนในการ
พัฒนาแหล่งน้ าอย่างต่อเนื่องท าให้
ขาดแคลนแหล่งน้ าในชว่งฤดูแลง้ 
ขาดการรณรงค์และประชา สัมพันธ์ 
ในการดูแลและรักษาทรัพยากร
ธรรมกรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 
๒๕๕๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที ่๑๑ 
(๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) นโยบายของ
รัฐบาลให้ความส าคัญ กับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 
- การรณรงค์ ส่งเสริมให้ท้อง 
ถิ่นมีการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 
 
 

ขาดงบประมาณ บุคลากร เครื่อง
อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ ในการพัฒนา
แหล่งน้ าและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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๔. ด้านความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

-  ตามโครงสร้างการปรับราชการระบบ
ใหม่ ท าให้การท างานลดขั้น ตอนซ้ า 
ซ้อนลงระบบของหนว่ยงานที่มีน้าที่ 
รับผิดชอบโดยตรงสามารถท างานได้
เต็มที่ มีโครงการปฏิบัติการเชิงรุก การ
คมนาคมการสื่อสารสะดวกทันต่อ
เหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น      

- ขาดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ท่ีถาวร 
ขาดการประชาสัมพันธภ์ารกิจด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อย ประ 
ชาชนขาดความรู้ความเข้าใจภารกิจ
ของหน่วยงานขององค์กรภาครฐั 
 

  -  ผู้บรหิารระดับสูงให้ความส า 
คัญด้านการรักษาความสงบเรียบ 
ร้อย มีนโยบายสนับสนุนจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับหมู่บ้าน 
ศูนย์อปพร 

 - ประชาชนสว่นใหญ่ขาดความรู้
ความเข้าใจด้านกฎหมาย และการ
บริหารงานของ อบต. 

๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

- สมาชิก อบต. มีการประสานงาน 
ร่วมมือกันท างานไม่มีความขัดแย้ง 
- การบริหารงานมีนโยบายที่ดีและ
ด าเนินการตามนโยบายที่ได้วางไว้ 
- การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีและรวดเร็ว 
- บุคลากรรู้จักหน้าที่และมีความรับ 
ผิดชอบในหน้าที่ 
- อบต. มีความอิสระในการด าเนิน  
งาน การบริหารงานเป็นไปด้วย  
ความรวดเร็ว ทันท่วงที 
 

- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท างาน ตรวจสอบการท างาน
มีน้อย 
- ขาดการประสานงานที่ดีในองค ์
กร  
- ความไม่พร้อม ไม่เข้าใจ ในการ
รับการถ่ายโอน ซึ่งมีความสับสน
และยุ่งยากอยู่บ้าง 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยัง
ไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นและ
ต้อง การ 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนด 
ให้มีการกระจายอ านาจลงสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มีการถ่ายโอนงาน
งบประมาณ และบุคลากรลงสู่
ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
- การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงาน 
 

- ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนที่มี
ความยุ่งยากและเกิดความสับสน 
ในทางปฏิบัติ 
- การมีอคติ ความไม่เชื่อมั่นใน 
การบริหารงานของ อบต. 
- ข้อจ ากัดด้านระเบียบและ
กฎหมายต่าง ๆ 



48 
 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ ( Mission) การพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

“ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งเกษตรกรรม    ก้าวน าสู่ประชาคมอาเซียน” 
          ค าขวัญองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
                   “ร่องสะเด็ดแหล่งท ากิน        แดนดินถิ่นหัตถกรรม         
    พระธาตุงามจ าปาหลวง   ปวงประชาสามัคค ี
                      มีพระนอนที่ศักดิ์สิทธิ์         ยึดเศรษฐกิจพอเพียง” 
   พันธกิจ ( Mission) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 ๑. ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนให้ดีขึ้น  
 ๒. จัดให้มี จัดหา ก่อสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอ    
 ๓. จัดให้มีการบ ารุงรักษา , ก่อสร้าง แหล่งน้ า และคลองส่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร  
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาศาสนาศลิปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดถึงสวัสดิการแก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 ๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มดุลและยั่งยืน  
 ๖. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวติทรัพย์สิน และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ๗. พัฒนาการบริหารจัดการให้โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถตรวจสอบได้ 
 ๘. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ( Goals)  
 ๑. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเ้พียงพอมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๒. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้รบัการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอ 
 ๓. แหล่งน้ าตามธรรมชาต ิแหลง่น้ าที่สร้างขึ้นและคลองส่งน้ าได้รับการ ดูแลบ ารุงรักษา ก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีน้ า
ส าหรับอุปโภค บรโิภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ    

 ๔. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษา สวัสดิการ และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือมีการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕. สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าไม่เป็นมลพิษ  
 ๖. ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สนิ และอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข 
 ๗. การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล ประชาชนมสี่วนรว่ม และสามารถ
ตรวจสอบได ้
 ๘. ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าสู่การเปน็ประชาคมอาเซียน 
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 ๓.๓ ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

จงัหวดั 

พะเยา 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ส่งเสริมการเกษตรปลอด 
ภยั และ การค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความ 
สามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  สร้างคุณค่าและ
พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  พฒันาและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  ส่งเสริมความมั่นคงภายใน
และตามแนวชายแดน 

ยทุธศาสตร์ 
การพฒันา 

ของ อปท. 
ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕  ส่งเสริมการ
บริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔  ความมัน่คง และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  พฒันาสงัคม 
การศึกษาและวฒันธรรม 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑  พฒันาเศรษฐกิจ 

แนวทางการพฒันา 

ส นั บ ส นุ น ก ารส ร้ าง
เครือข่ายภาคเกษตรกรและ
ภาคธุรกิ จ อบรมพัฒนา
ทกัษะความรู้ตลอดจนการ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของสถาบนัเกษตรกรให้เกิด
ความเขม้แข็งพร้อมรับการ
การแข่งขนัทางธุรกิจ 
 

พฒันาแหล่งน ้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ด้านการผลิตปลอดภัยเพ่ือ
สร้างมูลเพ่ิมและโอกาส
ทางการตลาดการพัฒนา
บุคลากร การพฒันาคุณภาพ
ผลผลิตและบรรจุภณัฑ ์การ
ประชาสัมพันธ์และด้าน
การตลาด 
 

ส่งเสริมเดก็ สตัรี ผูสู้งอาย ุ

คนพิการ และครอบครัวให้

เขา้ถึงบริการภาครัฐเพ่ือ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้น

การศึกษา วฒันธรรม และ
ดา้นการสาธารณสุข 

แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา 

สร้างระบบการป้องกนัทาง
สงัคมเพ่ือเป็นหลกัประกนั
ความมัน่คงของมนุษยโ์ดย
ใหค้วามส าคญัดา้นการ
พฒันาเครือข่าย  
 

ส่งเสริมการเขา้ถึงสวสัดิการสงัคม

ในการมีส่วนร่วมของชุมชน         

ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ใน

เขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 

สนบัสนุนการจดัการ

ดินและน ้า 

สร้างความปองดอง

สมานฉนัทข์อง

ประชาชน และกลุ่ม

พลงัมวลชน ให้

แสดงออกถึงความ

จงรักภกัดีต่อสถาบนั

ของชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์

บูรณาการสกดั

การน าเขา้ เฝ้า

ระวงักลุ่มเส่ียง 

จบักุมผูค้า้ บ  าบดั

ผูเ้สพ 
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พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลดอนศรี
ชุม  

 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑  พฒันาเศรษฐกิจ 
ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  พฒันาสงัคม 
การศึกษาและวฒันธรรม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔  ความมัน่คง และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕  ส่งเสริมการ
บริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 

   เ ป้าหมายยทุธศาสตร์     เป้าหมายยทุธศาสตร์     เป้าหมายยทุธศาสตร์     เป้าหมายยทุธศาสตร์    เป้าหมายยทุธศาสตร์ 

ประชาชนมีรายไดเ้พียงพอกบัการ
ด ารง ชีวิตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื 
ผลิตภณัฑ ์สินคา้มีคุณภาพ หมู่ 
บา้น / ชุมชนมีโครง สร้างพ้ืนฐานท่ี
ไดม้าตรฐาน ประชาชนไดรั้บความ
สะดวก ปลอดภยัในการด ารง ชีวิต 
แหล่งท่องเท่ียวและภาคบริการ มี
การบริหาร จดัการท่ีดี มีคุณภาพ 
 

ประชาชนไดรั้บการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบอยา่งทัว่ถึงเสมอภาค
และมีคุณภาพ มีสุขภาพอนามยัท่ีดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ ศาสนา
ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินไดรั้บการอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟ ูสืบสาน ประชาชนสามารถ
ด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข เป็นธรรมและเสมอภาค 

ทรัพยากรธรรมชาติไดรั้บการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูเพ่ือให้ประชาชน
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดสู้ง  
สุด มีการบริหารจดัการดา้นคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น/ชุมชนอยา่ง
มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม 

ประชาชน/ชุมชน มีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

สร้างความพึงพอใจและความมัน่ 
ใ จใหแ้ก่ประชาชนผูรั้บบริการ 
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พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทางการ  
พฒันาองค์การ
บริหารส่วนต า 
บลดอนศรีชุม  

ประชาชนมีรายไดเ้พียงพอกบัการ
ด ารง ชีวิตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื 
ผลิตภณัฑ ์สินคา้มีคุณภาพ ฯ 
 

ประชาชนไดรั้บการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบอยา่งทัว่ถึงเสมอภาค
และมีคุณภาพ มีสุขภาพอนามยั ฯ 

ทรัพยากรธรรมชาติไดรั้บการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูเพ่ือให้ประชาชน
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ ฯ 

ประชาชน/ชุมชน มีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

สร้างความพึงพอใจและความมัน่ 
ใ จใหแ้ก่ประชาชนผูรั้บบริการ 

๑. การพฒันา
โครง สร้าง
พ้ืนฐาน ฯ  

๒. การ
พฒันา
สมรรถนะ
ของบุคลากร
เพื่อการ ฯ 

๒. การส่ง 
เสริมและสร้าง
องคค์วามรู้
องคก์รชุมชน 
ฯ  
 

๑. การนุรักษ ์
และส่งเสริม
วฒันธรรม ฯ  

๒. การ
พฒันาแหล่ง
น ้าและ
บริหาร ฯ 

๓. ส่งเสริมและสนบัสนุน
การสร้างอาชีพให้ประชาชน
และชุมชน หรือโครงการ
อนัฯ 

๓. การเตรียม

ความพร้อม

เพื่อรองรับ ฯ 

๒. การ
ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

๑. การ
ปกป้อง
สถาบนัชาติ 
ศาสนา  ฯ 

๓. ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการใช้
พลงังานทดแทน 

๒. การ
บริหาร
จดัการมล 
ภาวะทาง
ธรรมชาติ ฯ 

๑. การอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟ ูและ
บริหารจดัการ
ทรัพยากร ฯ 

๗. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ 
ประชาชน ให้มีทกัษะชีวิต
เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชา 
คมอาเซียน 

๖. ส่งเสริมและ
สนบัสนุนระบบ
การจดัสวสัดิการ 
ฯ 

๕. ส่งเสริม และ
แกไ้ขปัญหาดา้น
การสาธารณสุข 

 

๔. ส่งเสริม
และสนบัสนุน
การออกก าลงั
กาย ฯ 

๓.ส่งเสริม
การจดั
การศึกษาทุก
ระดบั ฯ 

ประชาชนมีรายไดเ้พียงพอกบัการ
ด ารง ชีวิตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื 
ผลิตภณัฑ ์สินคา้มีคุณภาพ ฯ 
 

๕. การ
พฒันาระบบ
สารสน เทศ 
ฯ  

๓. พฒันา
ระบบและ
คุณภาพการ
ให้บริการ 

๑. การส่งเสริม
สนบัสนุนการ
สร้างเวทีเรียน 
รู้ ฯ 

๔. พฒันาระ 
บบการป้อง 
กนัและบรร 
เทาสาธารณภยั 
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 ๓.๓ ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ผลผลติ/
โครงการ  

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑  แนวทางท่ี ๑ 
มีจ  านวน  ๘  โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  แนวทางท่ี ๑ 
มีจ  านวน  ๔  โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔  แนวทางที่ ๑ 

มีจ านวน  ๒  โครงการ 
ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ แนวทางท่ี ๑ 
มีจ านวน  ๑  โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕  แนวทางที่ ๑ 
มีจ  านวน  ๒  โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑  แนวทางท่ี ๒ 
มีจ  านวน  ๒  โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑  แนวทางท่ี ๓ 
มีจ  านวน  ๓  โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  แนวทางท่ี ๒ 
มีจ  านวน   ๒  โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  แนวทางท่ี ๓ 
มีจ  านวน   ๗  โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  แนวทางท่ี ๔ 
มีจ  านวน  ๓  โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  แนวทางท่ี ๕ 
มีจ  านวน   ๓  โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  แนวทางท่ี ๗ 
มีจ  านวน  ๒  โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  แนวทางท่ี ๖ 
มีจ  านวน  ๓  โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ แนวทางที่ ๒ 

มีจ านวน  ๒  โครงการ 
ยทุธศาสตร์ท่ี ๔  แนวทางที่ ๒ 

มีจ านวน  ๖  โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔  แนวทางที่ ๓ 

มีจ านวน  ๒  โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔  แนวทางที่ ๔ 

มีจ านวน  ๕ โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕  แนวทางที่ ๒ 
มีจ  านวน  ๒  โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕  แนวทางที่ ๓ 
มีจ  านวน  ๓  โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕  แนวทางที่ ๔ 
มีจ  านวน  ๕  โครงการ 
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๓.๔ แผนท่ียทุธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
Donsrichum Strategy Map 

ยทุธศาสตร์ 

วสิัยทศัน์ 

พนัธกิจ 

เป้าประสงค ์

ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งเกษตรกรรม  ก้าวน าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ๑. ส่งเสริมอาชีพของประชาชนใน
พ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประ 
ชาชนให้ดีขึน้ 

 ๓. จัดให้มกีารบ ารุงรักษา , ก่อสร้าง 
แหล่งน้ า และคลองส่งน้ าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคและ การเกษตร 

 ๒. จัดให้มี จัดหา กอ่สร้างระบบโครง 
สร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้เพียงพอ   

๔. ส่งเสริม  สนบัสนนุ การศึกษา 
ศาสนาศลิปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ตลอดถงึสวสัดิการแก่
เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 ๗. พัฒนาการบริหารจัดการให้โปร่งใส 
ประชาชนมสี่วนร่วมทางการเมือง
สามารถตรวจสอบได้   

 ๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มใหส้มดุลและยั่งยนื 

๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได ้

๒. ระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการได้รับการ
พัฒนาอย่างเพียงพอ    

๓. แหล่งน้ าตามธรรมชาติ แหล่งน้ าที่สร้าง
ขึ้ นและคลองส่ งน้ าได้ รั บการ ดู แล
บ ารุงรักษา ก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้มีน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

๗. การบริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลประ 
ชาชนมีส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบ
ได้ 
 
 

๔. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับ
การศึกษา สวัสดิการ และปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาท่ีตนนับถือ ฯ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 ๕. สิ่งแวดลอ้ม แหล่งน้ าไม่เป็นมลพิษ 

๕ ส่งเสริมการบริหารจดัการให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

๔ ด้านความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย 
 

๑ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

๒ การพัฒนาสังคม การศึกษา และวฒันธรรม 

๓ การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ๖. ส่งเสริมความปลอดภยัในชีวิต 
ทรัพย์สิน และความเข้มแข็งของชมุชน 

๖. ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพย์สิน และอยู่ในชุมชนอย่าง
มีความสุข 

 ๘. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเขา้ใจ
ในการเป็นประชาคมอาเซียน 

 ๘. ประชาชนมีความพรอ้มในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แนว 
ทาง 
การ 
พฒันา 

๑. การพฒันา
โครง สร้าง
พ้ืนฐาน ฯ  

๓. การ
พฒันา
สมรรถนะ
ของบุคลากร
เพื่อการ ฯ 

๑. การอนุรักษ ์
และส่งเสริม
วฒันธรรม ฯ 

๒. การ
พฒันาแหล่ง
น ้าและ
บริหาร ฯ 

๓. ส่งเสริมและสนบัสนุน
การสร้างอาชีพให้ประชา 
ชน และชุมชน 

๓. การเตรียม

ความพร้อม

เพื่อรองรับ ฯ 

๒. การ
ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

๑. การ
ปกป้อง
สถาบนัชาติ 
ศาสนา  ฯ 

๒. การ
บริหาร
จดัการมล 
ภาวะทาง
ธรรมชาติ ฯ 

๑. การอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟ ูและ
บริหารจดัการ
ทรัพยากร ฯ 

๗. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ 
ประชาชน ให้มีทกัษะชีวิตเพ่ือรองรับ
การเขา้สู่ประชา คมอาเซียน 

๖. ส่งเสริมและ
สนบัสนุนระบบ
การจดัสวสัดิการ 
ฯ 

๕. ส่งเสริม และ
แกไ้ขปัญหาดา้น
การสาธารณสุข 

๔. ส่งเสริมและ 
สนบัสนุนการ
ออกก าลงักาย ฯ 

๓. ส่งเสริม
การจดั
การศึกษาทุก
ระดบั ฯ  

๒. การส่ง 
เสริมและสร้าง
องคค์วามรู้
องคก์รชุมชน 
ฯ  

ประชาชนมีรายไดเ้พียงพอกบัการ
ด ารง ชีวิตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื 
ผลิตภณัฑ ์สินคา้มีคุณภาพ ฯ 
 

๔. การ
พฒันาระบบ
สารสน เทศ 
ฯ  

๑. พฒันา
ระบบและ
คุณภาพการ
ให้บริการ 

๒. การส่งเสริม
สนบัสนุนการ
สร้างเวทีเรียน 
รู้ ฯ 

๔. พฒันา
ระบบ การ
ป้องกนัและ 
บรรเทาสา
ธารณภยั 


