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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการก าหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกล
ยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (National plan) และนโยบายรัฐบาล 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (National plan) และนโยบายรัฐบาล 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง 

มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี
ความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ จึงก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง 
  (๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข (๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล (๔) การพัฒนาระบบกลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ (๕) การ
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร 
จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่
เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  (๒) การพัฒนาภาค

การผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ  
สิ่งแวดล้อม (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัย และพัฒนา (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  (๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ

ทั่วถึง (๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (๕) 
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ส่วนท่ี ๓ ยุทธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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  (๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม (๒) พัฒนาระบบบริการและระบบ
บริหารจัดการสุขภาพ (๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย (๔) สร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน (๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการ
สนับสนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ (๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มี

ประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ (๓) การพัฒนาและใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) 
การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (๖) การใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม  (๒) การวางระบบ

บริหารราชการแบบบูรณาการ (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (๔) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ (๖) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๗) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของ
ภาครัฐ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
กรอบวิสัยทัศน์ 
  ๑. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้

ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”ของประเทศ 

  ๒. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศ
รายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติ
การค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และ

รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑บาท 
(๙,๓๒๕ ดอลลาร์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปีผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า
เฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปีการลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
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  ๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

  ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนการศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาคน 

  ๓.๓ การลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
  การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึนบริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
  ๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ

เป็นธรรมขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมื อภัยพิบัติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

  ๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการ

กระจายอ านาจที่เหมาะสม 
๔. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ระยะยาว ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่
มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไว้ ดังนี้ 

  ๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคน ดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะการ

พัฒนาและดูแล ผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 
  ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้าง ความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุก คนใน

สังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่ง ทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
ราก 

  ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบาย การเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษี ทั้งระบบ

เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟสูร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 
  ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 



๒๙ 
 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้อย่าง
เป็นธรรม ประชาชนมี ส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่ 
เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และ ท้องถิ่น 

  ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส 
  มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่าย โทรคมนาคม 

และการบริหารจัดการโครงสร้าง พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยง
การ เดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

  ๘. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวตักรรม 
  ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผน 

พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ฯ 

  ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพโอกาสและ

ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
  ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแล

การด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้ง
ในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 

๕. แนวทางการพัฒนา 
  ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  ๑) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหาร
จัดการ 

   ๒) การพัฒนาผลิตภาพแรงงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและ
แรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน  

  ๓) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอลพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มี
ความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าใน
รูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทาง
การตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  

  ๔) การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยง
พ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ  

  ๕) การปรับโครงสร้างการผลิตปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้า
เกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่
จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน 

  



๓๐ 
 

  ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  ๑) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรก

เกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้
บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  

  ๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
    (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความ

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
    (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัด 

สรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
    (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้ง

ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
    (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่

ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

  ๓) การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการ
เป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  

  ๔) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุงสภาพแวด 
ล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งใน
ด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  

  ๕.๓ การลดความเหลื่อมล  าทางสังคม 
  ๑) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยสนับ 

สนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงาน
ให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  

  ๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย  
    (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบ

บริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  
    (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็น

นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการ
ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

    (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) 
ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)  

  ๓) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรราย
ย่อยท่ีไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่าง
เป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

  ๔) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 



๓๑ 
 

  ๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  ๑) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพร้อมรองรับความเป็น

เมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของ
คนในเมือง  

  ๒) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้านส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และ
การบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)  

  ๓) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ความส าคัญกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือน
บ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน 

  ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๑) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ้ากัดและ

ศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการ
บริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  

  ๒) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

  ๓) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value Chain)  

  ๔) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ า
เสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

  ๕) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประ 
เด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติ 

  ๖) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการ
เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

  ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  ๑) การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ

เข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละ
ยุคสมัย ฯลฯ 



๓๒ 
 

  ๒) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

  ๓) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
             ๔) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและ
น่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง 

๑.๓ THAILAND ๔.๐ 
Thailand ๔.๐ เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในยุค ๑.๐ เป็นยุคเกษตรกรรม จากนั้น

กลายเป็นยุค ๒.๐ ที่มีการน าเครื่องจักรเข้ามาช่วยงานหรือเป็นยุคของอุตสาหกรรมเบา ในขณะที่ยุค ๓.๐ เป็นยุค
อุตสาหกรรมหนักและมีการลงทุนจากต่างชาติ เน้นภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจใน
ยุค ๓.๐ ยังมีความเปราะบางต่อสถานการณ์โลก และประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นประเทศรายได้ปาน
กลางได้ ดังนั้นจึงน ามาสู่ Thailand ๔.๐ ที่เน้นที่การแก้ปัญหาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เราจึง
ต้องพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า New Economy Model มีการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
ประชาชนสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง ต้องมีการปฏิรูปทั้งโครงสร้างในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ภาคธุรกิจ การเกษตร 
การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร เปลี่ยนมาเป็นการ
ผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี โดยมีการดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเข้ามาตั้งในประเทศไทย และมีความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน ให้มากขึ้นที่เรียกว่าประชารัฐ โดยมีเป้าหมายให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ภายใน ๓-๕ ปี 

  โมเดลพัฒนาประเทศไทยทั้ง ๓ โมเดลที่ผ่านมา ท าให้ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลาง
ขั้นสูง” แต่ก็หยุดอยู่แค่นั้น ท าให้มีแนวคิด Thailand ๔.๐ ออกมา ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ไกลกว่า
นั้นเยอะ โดยโมเดลนี้เป็นแนวคิดท่ีจะน าโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ได้แก่  
            ๑. เปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
            ๒. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ 
            ๓. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน 
           องค์ประกอบของโมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand ๔.๐ ได้แก่  
            ๑. เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี เตรียมปั้นเกษตรกร
เป็นผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นเกษตรกรที่มีฐานะร่ ารวย 
            ๒. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีภาครัฐคอยช่วยเหลือ เพื่อผลักดันสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
            ๓. เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่มีมูลค่าต่ าสู่ High Value Services 
            ๔. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ า สู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
เป้าหมายที่ได้จากโมเดลนี้คือเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางข้ันสูง” ให้กลายเป็นกลุ่ม 
“ประเทศท่ีมีรายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกต่างๆ เน้นไปทางการน า
เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่  



๓๓ 
 

  ๑. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
            ๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
            ๓. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
            ๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว 
            ๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

หัวใจส าคัญของประเทศไทยในยุค ๔.๐ คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “Value-Based 
Economy”หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  เปลี่ยน 
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมแบะ
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าภาคบริการมากขึ้น 

๑.๔ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล าพูน  

ล าปาง น่าน แพร่) 
วิสัยทัศน์ 
   “ประตูทองการค้าสู่โลก โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู่ทุกถ่ินที่” 
เป้าประสงค์ 

(๑) เป็นภูมิภาคที่แต่ละจังหวัดมีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่โดดเด่นสามารถเป็นฐานเกื้อกูลและเสริมศักยภาพ
ซึ่งกันและกันได ้

(๒) เป็นฐานและประตูด้านการค้า โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS)  
และเอเชียใต้ (BIMSTEC) 

(๓) โดดเด่นในสาขาบริการการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ และเกษตรปลอดภัย 
(๔) เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และการค้าต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ : สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

(๑) พัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) และเอเชียใต้ 
(BIMSTEC) 

(๒) พัฒนาประตูเศรษฐกิจเพ่ือเป็นช่องทางการค้าและการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(๓) สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความรู้ใหม่มุ่งสู่ Knowledge Based Economy 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ : เพิ่มมูลค่าฐานเศรษฐกิจเดิม  โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
(๑) สร้างงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์และความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ส าหรับตลาดเฉพาะ (Niche  

Market)  โดยการน าวัฒนธรรมล้านนามาสร้างเอกลักษณ์และเรื่องราวเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 
(๒) สร้างองค์ความรู้ต่อยอดด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงทั้งภายในกลุ่มจังหวัดและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขง 
(๓) สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตผลการเกษตรด้วยการใช้ความรู้ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ในห่วงโซ่การผลิต

และการตลาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ : สนับสนุนทั งฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์

ประกอบด้วย 
(๑) สร้างความเข้มแข็งชุมชน โดยสร้างเศรษฐกิจพ้ืนบ้าน สืบสานสู่สากล 
(๒) ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 



๓๔ 
 

สร้างความมั่นคงปลอดภัยในพ้ืนที่ชายแดนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 
 ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา(Vision) 

   วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา 
                “ แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย  สังคมเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ” 
   พันธกิจ ( Mission) 
 ๑. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่เป้าหมายเดิมและขยายในพ้ืนที่เป้าหมายใหม ่
 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 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตปลอดภัยเพ่ือสร้างมูลเพ่ิมและโอกาสทางการตลาดการพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และด้านการตลาด 
 ๒. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะความรู้ตลอดจนการสนับสนุน
การด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมรับการการแข่งขันทางธุรกิจ 
 ๓. พัฒนาแหล่งท้องเที่ยว จัดกิจกรรมด้านการท้องเที่ยวตลอดปี ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้าน
การท้องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านการท้องเที่ยวสู่การให้บริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ๕. พัฒนาความพร้อมบุคลากรด้านภาษา สนับสนุนข้อมูลด้าน กฎ ระเบียบ และการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าเพ่ือการส่งออก สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดการค้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง(GMS) อาเซียน (AEC) และประเทศอ่ืน ๆ 



๓๕ 
 

 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 
 ๒. ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัวให้เข้าถึงบริการภาครัฐเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม และด้านการสาธารณสุข                        

 ๓. ส่งเสริมการเข้าถึงสวสัดิการสังคมในการมีสว่นรว่มของชุมชน         
 ๔. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 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 ๔ อย่าง 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 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการใช้มาตรการบงัคับในการลดการเกิดหมอกควันและไฟป่า 
    ๓.๒ ผลักดันส่งเสริมให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 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 

 



๓๖ 
 

๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
  วิสัยทัศน์ 
                  “ ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ” 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองสมวนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
และการลงทุน 
                  ๒. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตด้านการเกษตร 
                  ๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
                  ๔. พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
                  ๑. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                  ๒. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                  ๓. ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาพประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
                  ๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
                  ๕. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
                  ๖. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 
                  ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคง 
 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 



๓๗ 
 

  ๑. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒. ส่งเสริมสนบัสนนุการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม 
 ๓. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 

       ๔. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชมุ 

“ ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งเกษตรกรรม   ภายใต้ประชาคมอาเซียน ” 
 ค าขวัญองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
                   “ ร่องสะเด็ดแหล่งท ากิน        แดนดินถิ่นหัตถกรรม 
    พระธาตุงามจ าปาหลวง   ปวงประชาสามัคค ี
                     มีพระนอนที่ศักดิ์สิทธิ์         ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ” 

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรชีุม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ไว ้๕  ยทุธศาสตร์ ดังนี ้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด้านความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕ สง่เสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๓ เป้าประสงค ์
 ๑. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ 
  ๒. แหล่งน้ าตามธรรมชาติ แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและคลองส่งน้ าได้รับการดูแล บ ารุงรักษา ก่อสร้างเพ่ิมเติม  
เพ่ือให้มีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 ๓. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๔. เด็กเยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษา สวัสดิการ และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ มีการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะชีวิตภายใต้การอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมอาเซียน 
 ๕. สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ไม่เป็นมลพิษ 
 ๖. ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข 
            ๗. ประชาชนได้รับการบริการด้านต่างๆจากภาครัฐอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพ 
 ๒.๔ ตัวชี วัด 
 ๑ จ านวนโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 ๒.จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการดูแล บ ารุงรักษา ก่อสร้าง เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
 ๓. เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ เพิ่มข้ึน 
 ๔. เด็กเยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษา สวัสดิการ ตามสิทธิที่พึงจะได้รับเพิ่มข้ึน มีทักษะชีวิตภายใต้
การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
 ๕. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอด 
 ๖. สิ่งแวดล้อมแหล่งน้ า ได้รับการดูแล และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 



๓๘ 
 

 ๗. ระดับความส าเรจ็ของการจดักิจกรรมเสริมสร้างความภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ๘. ระดับความส าเรจ็ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๙. ระดับความส าเรจ็ของการเตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภัยต่าง ๆ 
 ๑๐. ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑๑. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลดอนศรีชุม 
 ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
   ค่าเป้าหมาย หมายถึงจ านวนผลผลิต/โครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามหว้งระยะเวลาตามแผน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ซึ่งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารสว่นต าบลดอนศรีชุม มีค่าเป้าหมาย ดังนี ้
 

 

ยุทธศาสตร ์
ค่าเปา้หมาย  

รวม 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๑๓ ๑๑ ๑๐ ๙ ๔๓ 
๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ๒๕ ๒๕ ๒๔ ๒๔ ๙๘ 
๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ 

๔ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ๑๔ ๑๑ ๑๓ ๑๑ ๔๙ 
๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑๒ ๑๒ ๑๑ ๑๑ ๔๖ 

รวม ๖๙ ๖๔ ๖๓ ๖๐ ๒๕๖ 
 
 ๒.๖ กลยุทธ ์

  ๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
และการลงทุน 

  ๒. การพัฒนาแหล่งน้ าและบรหิารจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
    ๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ และสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ
การพัฒนาตนเอง และท้องถิ่น 
              ๔. สง่เสริมและสนับสนุนการมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสม(การบรโิภค และการออกก าลังกาย) และแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุข 
   ๕. การสง่เสริมและสนบัสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคง 
   ๖. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ๗. การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนทุกด้าน 
    ๘. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๙. การพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการ 
   ๑๐. การส่งเสริมสนบัสนนุการสร้างเวทีเรยีนรูภ้าคประชาสังคม และการมีสว่นรว่มของภาคีเครือข่าย 
 ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positi๐ning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ“ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้
ประชาคมอาเซียน” โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 



๓๙ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 
  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้ก าหนดวิสัย 
ทัศน์ในการพัฒนา “ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน ” และก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ไว้ 
๕  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีแนว
ทางการพัฒนาออกไปตามแต่บริบทขององค์การบริหารส่วนต าบล และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซึ่งก็ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา “ 
ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ” และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น ๕ 
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยังเชื่องโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดพะเยา ซึ่งตามแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคือ “ แหล่งผลิตเกษตร
ปลอดภัย  สังคมเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ” และได้ก าหนด ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔ สง่เสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ส าหรับรายละเอียดการเชื่อมโยงให้ศึกษาได้จาก ข้อที่ ๓ หัวข้อ ๓.๓ ความเชื่องโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดกับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม (แบบ ทย.๐๑) 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 

Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยน แปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาอนาคตของต าบลด้วยเทคนิค SWOT Analysis(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

๑. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

-  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม สว่นใหญ่ 
เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร ดินมีความ
อุดมสมบูรณ ์และมีสภาพที่รองรับน้ า
ธรรมชาติไหลหลาก เหมาะส าหรับ
เป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญ และ
สามารถสง่เสริมการพัฒนาด้าน
การเกษตรได้ด ี
- การคมนาคมมีความสะดวก
รวดเร็ว 
- มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
สะดวกสบาย 
- การให้ความส าคัญด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 
- มีการรวมกลุ่มต่าง ๆในชุมชน 

- ขาดการวางแผนการผลิต ขาดแหล่ง 
กักเก็บน้ า ท าให้ขาดน้ าเพ่ือใช้ในการ
ท าการเกษตรในฤดูแลง้ ขาดตลาด
รองรับผลผลติ ต้นทุนการผลติสูงราคา
ผลผลิตตกต่ า มีการใชส้ารเคมี
ค่อนข้างมาก สารเคมีสะสมในรา่งกาย 
- ขาดการส่งเสริมด้านการตลาดการ
กระจายผลผลิตทางการเกษตร 
- เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนา
สินค้าและด้านการตลาด 
- ประชาชนขาดวินัยด้านการเงินเกิด
ปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ 
- ขาดการเก็บออม 
- ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการ
ร่วมกันดูแลรักษาทรัพย์สิน 
สาธารณประโยชน์ 
- งบประมาณในการพัฒนาด้าน

 - รัฐบาลมีนโยบายและโครงการ
สนับสนนุ การจัดตั้งกองทุนหมู ่บ้าน
และชุมชนเมือง  อินเตอร์เน็ตต าบล
ธนาคารประชาชน หนึ่งต า บลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (Otop) งบประมาณกระตุ้น
เศรษฐกิจ โครงการพักช าระหนี้
เกษตรกร โครงการฝึกอาชีพเกษตรกร
แก่นักเรียน และ การสง่เสริมอาชีพแก่
เกษตรกร 
- การถ่ายโอนงานงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
- มีการสนับสนุนนโยบายของท้องถิ่น
ในด้านแหล่งน้ า การจัดการน้ าอย่าง
มีคุณภาพ 
- การคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรมีความสะดวก 

- ราคาผลผลิตตกต่ า 
- ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการ 
ผลิตสูง 
- ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของ 
ประเทศตกต่ า 
- การเกิดภาวะเงินเฟ้อเนื่องจาก 
ราคาสินค้าและราคาน้ ามันที่ 
แพงขึ้นเรื่อยๆ 
- การเกิดภัยธรรมชาติเช่นภัยแล้ง
น้ าท่วมท าให้ผลผลิตได้รับความ 
เสียหาย 
- การเกิดภัยน้ าท่วมท าให้ถนนได้ 
รับการช ารุดเสียหาย 
- รถบรรทุกที่มีบรรทุกน้ าหนัก 
เกินกว่าที่ก าหนดวิ่งผ่าน 
- ได้รับงบประมาณอุดหนุนจ ากัด
และล่าช้า 
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คมนาคม ไม่เพียงพอ 
- กระแสไฟฟ้าตก 
- ระบบประปายังกระจายไม่ทั่วถึง 
 

๒. การพัฒนาสังคม 
การศึกษา และ
วัฒนธรรม 

- มีผู้น าที่ดีมีความเข้มแข็ง 
- ประชาชนมีความรักสามัคคีมีการ 
รวมตัวกันในการร่วมกิจกรรม 
- ครอบครัวมีความรักมีความอบอุ่น 
- หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนมี
การ ร่วมมือให้ความช่วยเหลือ 
- มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีประจ า
ถิ่น 
- เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ 
- มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมใน
การรองรับนักเรียน 
- มีสถานให้บริการด้านสาธารณสุข 
- ประชาชนให้ความส าคัญสนใจ
ดูแล รักษาสุขภาพร่างกายมากข้ึน 
- มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส   

- งบประมาณมีจ านวนจ ากัดในการ
เร่งการพัฒนาท าให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างช้าๆ 
- มีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแพร่
ระบาด 
- ขาดแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ใน
การศึกษาเพ่ิมเติม 
- อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนไม่
เพียงพอ  
- เยาวชนขาดทุนในการศึกษาต่อ
หลังจากจบภาคบังคับ 
- ประชาชนมีอุปกรณ์ในการออก
ก าลังกายน้อย 
- อบต. ไม่สามารถให้ความช่วย 
เหลือได้อย่างทั่วถึง 

- รัฐบาลมีนโยบายในการปราบ 
ปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
- แนวทางการพัฒนาของแผน พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติเน้น 
“คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
- นโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของประชา ชนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
- ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วย งาน
ภาครัฐ 
- การถ่ายโอนตามโครงการต่างๆเช่น
อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันสื่อ
การเรียนการสอน 
- นโยบายรัฐบาลตามโครงการ 
- การขยายโอกาสทางการศึกษา 
- บัตรประกันสุขภาพ๓๐บาท 
รักษาทุกโรค 

- ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
เน้น ทางด้านวัตถุนิยมมากกว่าด้าน
จิตใจ 
- การแข่งขันทางสังคมเพ่ือความ 
อยู่รอด 
- งบประมาณจ ากัดไม่เพียงพอ 
- ทิศทางนโยบายการปฏิรูป
การศึกษายังไม่ชัดเจน 
- ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง 
- งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
มีไม่เพียงพอในด้านการพัฒนาด้าน
การศึกษา 
- การระบาดของโรคติดต่อ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้
ความส าคัญเท่าที่ควร 

๓. การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

 - พ้ืนที่ของต าบลดอนศรีชุมมีแหล่ง
น้ าธรรมชาติหลายแห่ง เชน่ ล าน้ าร่อง
ช้าง ล าน้ าร่องร้อง ล าน้ าร่องสะเด็ด

 - ไม่มีการวางแผนและลงทุนในการ
พัฒนาแหล่งน้ าอย่างต่อเนื่องท าให้ขาด
แคลนแหล่งน้ าในช่วงฤดูแลง้ ขาดการ

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๑(๒๕๕๕– ๒๕๕๙) 

ขาดงบประมาณ บุคลากร เครื่อง
อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ ในการพัฒนา
แหล่งน้ าและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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สิ่งแวดล้อม ล าน้ าร่องชุมภ ูล าน้ าร่องลึก ร่องป่า
ยาบ สามารถใช้แหล่งน้ าเหล่านี ้ท า
การเกษตร  อุปโภคบรโิภค 

รณรงค์และประชา สัมพันธ์ ในการดูแล
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

นโยบายของรฐับาลให้ความส าคัญ กับ
การเพ่ิมประสิทธภิาพการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 
- การรณรงค์ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

๔. ด้านความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

-  ตามโครงสร้างการปรับราชการ
ระบบใหม่ ท าให้การท างานลดขั้น 
ตอนซ้ า ซ้อนลงระบบของหนว่ยงานที่
มีน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงสามารถ
ท างานได้เต็มที่ มีโครงการปฏิบตัิการ
เชิงรุก การคมนาคมการสื่อสารสะดวก
ทันต่อเหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น      

- ขาดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ท่ีถาวร ขาด
การประชาสัมพันธภ์ารกิจด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ประ ชาชน
ขาดความรู้ความเข้าใจภารกิจของ
หน่วยงานขององค์กรภาครฐั 
 

  -  ผู้บรหิารระดับสูงให้ความส าคัญ
ด้านการรักษาความสงบเรียบรอ้ย มี
นโยบายสนับสนนุจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับหมู่บ้าน ศูนย์อปพร 

 - ประชาชนสว่นใหญ่ขาดความรู้
ความเข้าใจด้านกฎหมาย และการ
บริหารงานของ อบต. 

๕. ส่งเสริมการ
บริหารจดัการให้มี
ประสิทธภิาพตาม
หลักธรรมาภบิาล 

- สมาชิกอบต. มีการประสานงาน
ร่วมมือกันท างานไม่มีความขัดแย้ง 
- การบริหารงานมีนโยบายที่ดีและ
ด าเนินการตามนโยบายที่ได้วางไว้ 
- การประสานงานระหว่างหน่วย 
งานต่างๆเป็นไปด้วยดีและรวดเร็ว 
- บุคลากรรู้จักหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ 
- อบต. มีความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงาน ทันต่อเหตุการณ์ 

- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท างานตรวจสอบการท างานมีน้อย 
- ขาดการประสานงานที่ดีในองค์กร  
- ความไม่พร้อมไม่เข้าใจในการรับ
การถ่ายโอนซึ่งมีความสับสนและ
ยุ่งยากอยู่บ้าง 
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่
เพียงพอต่อความจ าเป็นและต้อง 
การ 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนด ให้มี
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มีการถ่ายโอนงานงบประมาณและ
บุคลากรลงสู่ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
- การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน 
 

- ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนที่มี
ความยุ่งยากและเกิดความสับสน 
ในทางปฏิบัติ 
- การมีอคติความไม่เชื่อมั่นใน 
การบริหารงานของอบต. 
- ข้อจ ากัดด้านระเบียบและ
กฎหมายต่างๆ 



๔๓ 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการพัฒนา 
  ๑) ด้านการบริหารงาน การแบ่งส่วนราชการ ไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา เช่น ด้านอนามัยและง

แวดล้อม ควรจะมีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ ภูมิประเทศ มีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัย
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสิ่งแวดล้อม 

  ๒) ระเบียบ กฎหมาย อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีมากมาย และมีกฎหมายหลายฉบับที่ถ่าย
โอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ๆ ได้ 

  ๓) บุคลากร ค่อนข้างจะมีข้อจ ากัด เนื่องจากภารกิจของ อบต. มีมากมาย แต่บุคลากรมีน้อยท าให้มีอุปสรรค
ต่อการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน 

  ๔) งบประมาณ งบประมาณของ อบต. มีน้อยไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชน 
  ๕) ระบบฐานข้อมูล ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน 
  ๖) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน มีน้อยไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  ๒. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการพัฒนา 
  ๑) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) ได้แก่ รายได้ของประชาชนในพ้ืนที่ ภาวะทางการเงิน การ

ว่างงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การลงทุนต่าง ๆ ฯลฯ 
  ๒) ด้านการเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม นับว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่สถานภาพทางการเมืองที่

ค่อนข้างจะสงบ มั่นคง ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สมาชิกสภาท้องถิ่นให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ ในการพัฒนา
เป็นอย่างดี จึงท าให้การพัฒนาขององค์กร ไปในทิศทางท่ีดีและค่อนข้างได้รับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ 

  ๓) ด้านสังคม พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมและสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบทท าให้ประชาชนมีความ
ใกล้ชิดสัมพันธ์กันและเป็นสังคมเอ้ืออาทร การพัฒนาของ อบต. ก็เช่นเดียวกัน จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็น
อย่างดี ขณะนี้มีกลุ่มอาชีพและองค์กรต่าง ๆ เกิดขึ้นหลายกลุ่มหลายองค์กร 

  ๔) เทคโนโลย ีท้องถิ่นยังขาดแคลนเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศอินเตอร์เน็ตต าบล ยังไม่สามารถบริการประชาชนได้ 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

จงัหวดั 

พะเยา 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภยั และ การค้า การลงทุน เพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ สร้างคุณค่าและ
พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓ พฒันาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ ส่งเสริมความมัน่คงภายใน
และตามแนวชายแดน 

ยุทธศาสตร์ 

ชาต ิ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการ
พฒันาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกนัทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติที่
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพฒันา
เศรษฐกจิฯ 
ฉบับที ่๑๒ 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล  าใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเข้มแขง็
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื น 
ฐาน และ
ระบบโลจิตลิ
สติกส 
 

ยุทธศาสตร์
ด้านวิทยา 
ศาสตร ์
เทคโนโลยี 
วิจัย ฯ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมืองและ
พื นที่
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์
ด้านการตา่ง 
ประเทศ
ประเทศเพื่อน
บ้าน ฯ 
 

ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจงัหวดั 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มมูลค่าฐานเศรษฐกิจเดิม ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สนับสนุนทั งฐานเศรษฐกิจเดิมและ

เศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืน 

   แบบ ทย. ๐๑ 
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๓.๓ ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม (ต่อ) 
 
 
 

 

  
                      

 
 

 

 

 

 

 

 

  

ยุทธศาสตร์ 

การพฒันา 

ของ อปท. 
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕  ส่งเสริมการ
บริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔  ความมัน่คง และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓  การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  พฒันาสงัคม 
การศึกษาและวฒันธรรม 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑  พฒันาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม  

 

ยทุธศาสตร์ท่ี๑ พฒันาเศรษฐกิจ 
ยทุธศาสตร์ท่ี๒ พฒันาสงัคม 
การศึกษาและวฒันธรรม 

ยทุธศาสตร์ท่ี๓ การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ท่ี๔ ความมัน่คง และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยทุธศาสตร์ท่ี๕ ส่งเสริมการ
บริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 เ ป้าประสงค์ที่ ๑  เ ป้าประสงค์ที่ ๒ 
 

 เ ป้าประสงค์ที่ ๓ 
 

 เ ป้าประสงค์ที่ ๔ 
 

 เ ป้าประสงค์ที่ ๕ 
 

ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
ได้รับการพัฒนา
อย่างเพียงพอ 

แหล่งน้ าตามธรรม 
ชาติแหล่งน้ าท่ี
สร้างขึ้นและคลอง
ส่งน้ าไดร้ับการดูแล 
รักษา ก่อสร้าง
เพิ่มเตมิ เพื่อให้มี 
น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค ฯ 
 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพียงพอ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถพึ่งตนเอง
ได ้

เด็กเยาวชน และ
ประชาชนไดร้ับการ 
ศึกษา สวัสดิการ 
และปฏิบตัิตนตาม
หลักศาสนาท่ีตนนับ
ถือ มีการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบทอด 
ฯ 

สิ่งแวดล้อม แหล่ง
น้ า ไม่เป็นมลพิษ 

   แบบ ทย. ๐๑ 

 เ ป้าประสงค์ที่ ๖ 
 

 เ ป้าประสงค์ที่ ๗ 
 

ประชาชนในชุมชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 
และอยู่ในชุมชน
อย่างมีความสุข 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการด้าน
ต่างๆจากภาครัฐ
อย่างทั่วถึง เป็น
ธรรมและมี
คุณภาพ 
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๓.๓ ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม (ต่อ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
      กลยุทธ์  

กลยทุธ ์๑ การ
พัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐานฯ 

กลยทุธ ์๓ ส่ง 
เสริมการจดัการ 
ศึกษาทุกระดบัฯ 

 

กลยทุธ ์๒ การ
พัฒนาแหล่งน้ า
และบริหารฯ 

๙. แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

กลยทุธ ์๙ การ
พัฒนาคุณภาพ
การใหบ้ริการ 
 

กลยทุธ ์๗ การ
รักษาความสงบ
เรียบรอ้ย และ
เสริมฯ 
 

กลยทุธ ์๖ การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตฯิ 
 

กลยทุธ ์๕ การ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบ
การจัดฯ 

กลยทุธ ์๔ ส่ง 
เสริมและสนบั 
สนุนการมพีฤต ิ
กรรมดา้นฯ

สุขภาพ 

 

๘. แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ ฯ 

๗. แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

๔. แผนงาน
สาธารณสุข 
 

๑๐.แผนงาน
การเกษตร 

 

๖. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ประชาชนมีรายได้เพียงพอกบัการ

ด ารงชีวติอยา่งมีคณุภาพและ

ยัง่ยืน ผลติภณัฑ์ สนิค้ามีคณุภาพ 

ฯ 

 

กลยทุธ ์๑๐ 
การส่งเสริม
สนับ สนุนการ
สร้างเวทีฯ 
 

๕. แผนงาน
สังคม
สงเคราะห ์

กลยทุธ ์๘
พัฒนาระบบ
การป้องกัน
และฯ

บรรเทา
สาธารณ
ภัย 

 ๓. แผนงาน 
การศึกษา 

 

 
ผลผลติ/
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  
แผนงานอุตสาหกรรมฯ 

มีจ านวน  ๑๗  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  
แผนงานการศึกษา 

มีจ านวน  ๑๙  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

มีจ านวน  ๓๓  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
มีจ านวน  ๘  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่๕  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
มีจ านวน ๓๔  โครงการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
มีจ านวน  ๖  โครงการ 

 แผนงานการเกษตร 
มีจ านวน  ๒๐  โครงการ 

 แผนงานสาธารณสุข 
มีจ านวน  ๑๒  โครงการ 

 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
มีจ านวน  ๔  โครงการ 

 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ฯ 
มีจ านวน  ๒๐  โครงการ 

 แผนงานงบกลาง 
มีจ านวน  ๑๒  โครงการ 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ 
มีจ านวน   ๒๖  โครงการ 

 แผนงานการเกษตร 
มีจ านวน  ๑๒  โครงการ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 
มีจ านวน  ๑๒  โครงการ 

 

แผนงานงบกลาง 
มีจ านวน  ๔  โครงการ 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 
มีจ านวน  ๔  โครงการ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 
มีจ านวน  ๔  โครงการ 

 

   แบบ ทย. ๐๑ 

เ ป้าประสงค์ที่ ๑ เ ป้าประสงค์ที่ 
๒ 

เ ป้าประสงค์ที่ ๓ เ ป้าประสงค์ที่ ๔ เ ป้าประสงค์ที่ ๕ เ ป้าประสงค์ที่ ๖ เ ป้าประสงค์ที่ 
๗ 

        
      แผนงาน  

๑๑.แผนงาน   
งบกลาง 

๒. แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 
 

๑. แผนงาน 
บริหารงาน
ทั่วไป 



๔๗ 
 

 

๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 
 

 

  
                      

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

วิสัยทัศน์ 
      

    ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งเกษตรกรรม  ภายใต้ประชาคมอาเซียน 
 

 

ยุทธศาสตร์  
 

ยทุธศาสตร์ท่ี๑ พฒันาเศรษฐกิจ 
ยทุธศาสตร์ท่ี๒ พฒันาสงัคม 
การศึกษาและวฒันธรรม 

ยทุธศาสตร์ท่ี๓ การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ท่ี๔ ความมัน่คง และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยทุธศาสตร์ท่ี๕ ส่งเสริมการ
บริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 เ ป้าประสงค์ที่ ๑  เ ป้าประสงค์ที่ ๒ 
 

 เ ป้าประสงค์ที่ ๓ 
 

 เ ป้าประสงค์ที่ ๔ 
 

 เ ป้าประสงค์ที่ ๕ 
 

ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค ฯ 

แหล่งน้ าตามธรรม 
ชาติแหล่งน้ าท่ี
สร้างขึ้นและคลอง
ฯ 
 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพียงพอ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีฯ 

เด็กเยาวชน และ
ประชาชนไดร้ับการ 
ศึกษา สวัสดิการ ฯ 

สิ่งแวดล้อม แหล่ง
น้ า ไม่เป็นมลพิษ 

        

 กลยุทธ์  
กลยทุธ ์๑ การ
พัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐานฯ 

กลยทุธ ์๓ ส่ง 
เสริมการจดัการ 
ศึกษาทุกระดบัฯ 
 

กลยทุธ ์๒ การ
พัฒนาแหล่งน้ า
และบริหารฯ 

กลยทุธ ์๙ การ
พัฒนาคุณภาพ
การใหบ้ริการ 
 

กลยทุธ ์๗ การ
รักษาความสงบ
เรียบรอ้ย และ
เสริมฯ 
 

กลยทุธ ์๖ การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตฯิ 
 

กลยทุธ ์๕ การ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบ
การจัดฯ 

กลยทุธ ์๔ ส่ง 
เสริมและสนบั 
สนุนการมพีฤต ิ
กรรมดา้นฯ

สุขภาพ 

 

กลยทุธ ์๑๐ 
การส่งเสริม
สนับ สนุนการ
สร้างเวทีฯ 
 

กลยทุธ ์๘
พัฒนาระบบ
การป้องกัน
และฯ

บรรเทาสา
ธารณภัย 

 

 เ ป้าประสงค์ที่ ๖ 
 

 เ ป้าประสงค์ที่ ๗ 
 

ประชาชนในชุมชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน ฯ  

ประชาชนไดร้ับ
การบริการด้าน
ต่างๆจากภาครัฐฯ 
 

   แบบ ทย. ๐๒ 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

  

ค่าเป้าหมาย  

            

เป้าประสงค์  



๔๘ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 
 

๙. แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

๘. แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ ฯ 

๗. แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

๔. แผนงาน
สาธารณสุข 
 

๑๐.แผนงาน
การเกษตร 

 

๖. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

๕. แผนงาน
สังคม
สงเคราะห ์

๓. แผนงาน 
การศึกษา 

 

        
      แผนงาน  

๑๑.แผนงาน   
งบกลาง 

๒. แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 
 

๑. แผนงาน 
บริหารงาน
ทั่วไป 

        

 กลยุทธ์  
กลยทุธ ์๑ การ
พัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐานฯ 

กลยทุธ ์๓ ส่ง 
เสริมการจดัการ 
ศึกษาทุกระดบัฯ 

 

กลยทุธ ์๒ การ
พัฒนาแหล่งน้ า
และบริหารฯ 

กลยทุธ ์๙ การ
พัฒนาคุณภาพ
การใหบ้ริการ 
 

กลยทุธ ์๗ การ
รักษาความสงบ
เรียบรอ้ย และ
เสริมฯ 
 

กลยทุธ ์๖ การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตฯิ 
 

กลยทุธ ์๕ การ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบ
การจัดฯ 

กลยทุธ ์๔ ส่ง 
เสริมและสนบั 
สนุนการมพีฤต ิ
กรรมดา้นฯ

สุขภาพ 

 

ประชาชนมีรายได้เพียงพอกบัการ

ด ารงชีวติอยา่งมีคณุภาพและ

ยัง่ยืน ผลติภณัฑ์ สนิค้ามีคณุภาพ 

ฯ 

 

กลยทุธ ์๑๐ 
การส่งเสริม
สนับ สนุนการ
สร้างเวทีฯ 
 

กลยทุธ ์๘
พัฒนาระบบ
การป้องกัน
และฯ

บรรเทาสา
ธารณภัย 

 

   แบบ ทย. ๐๒ 



๔๙ 
 

 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต. 

ดอนศรีชุม 

 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ ๒๕ 

๖๑ 
๒๕ 
๖๒ 

๒๕ 
๖๓ 

๒๕ 
๖๔ 

ยุทธศาสตร์  
ที่ ๑ ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภยั และ
การค้า การลงทุน 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์  
ที่ ๑ การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

๑. ระบบโครง 
สร้างพื นฐาน 
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
ได้รับการพัฒนา
อย่างเพียงพอ 
 

๒. แหล่งน  าตาม
ธรรมชาติ แหล่ง
น  าท่ีสร้างขึ น
และคลองส่งน  า
ได้รับการดู แล 
บ ารุงรักษา ก่อ 
สร้างเพิ่ม เติม
เพื่อให้มีน  า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

๓. ประชาชนมี
อาชีพและราย 
ได้เพียงพอ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

๑ จ านวนโครง 
สร้างพื นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
ที่ได้รับการ
พัฒนาท่ีได้
มาตรฐานเพิ่ม 
ขึ น 
 

๒.จ านวน
แหล่งน  าที่
ได้รับการดูแล 
บ ารุงรักษา 
ก่อสร้างเพิ่ม 
เติมเพื่อให้มีน  า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

๓. เกษตรกรมี
อา ชีพและ
รายได้ เพิ่มขึ น 

๑๓ ๑๑ ๑๐ ๙ ปีละ ๑๐
โครงการ 
โครงการที ่๑ ปี 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๑. การพัฒนา
โครงสร้างพื น 
ฐานเพื่อรอง 
รับการเปลี่ยน 
แปลง และ
สนับสนุน
คุณภาพด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวและ
การลงทุน 
 

๒. การพัฒนา
แหล่งน  าและ
บริหารจัดการ
น  าเพื่อการ
อุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
 

แผนงาน
อุตสาหกรรม 
มีจ านวน ๑๔ 
โครงการ 
 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน มี
จ านวน ๖ 
โครงการ 
แผนงาน 
 

การเกษตร มี
จ านวน ๒๐ 
โครงการ 

ส่วนโยธา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักปลัด 

 

กองคลัง 

แบบ ยท.๐๓ 



๕๐ 
 

 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต. 

ดอนศรีชุม 

 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ ๒๕ 

๖๑ 
๒๕ 
๖๒ 

๒๕ 
๖๓ 

๒๕ 
๖๔ 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี ๒ สร้างคุณค่า
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ พัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ การพัฒนา
สังคมการ ศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓. ประชาชนมี
อาชีพและราย 
ได้เพียงพอ มี
คุณภาพชีวิตที่
ดี สามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

๔. เด็กเยาวชน 
และประชาชน
ได้รับการศึก 
ษา สวัสดิการ 
และปฏิบัติตน
ตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับ
ถือ มีการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน มีทักษะ
ชีวิตภายใต้การ
อยู่ร่วมกันใน
ประชาคม
อาเซียน 

๔. เด็กเยาวชน 
และประชาชน 
ได้รับการศึก 
ษา สวัสดิการ 
ตามสิทธิที่พึง
จะได้รับเพิ่ม 
ขึ น มีทักษะ
ชีวิตภายใต้การ
อยู่ร่วมกันใน
ประชาคม
อาเซียน 
 

๕. ศิลปะวัฒน 
ธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมีการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสืบทอด 
 

๒๓ ๒๓ ๒๑ ๒๑ ปีละ ๒๒
โครงการ 
โครงการที ่๑ ปี 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๓. ส่งเสริม
การจัดการ 
ศึกษาทุก
ระดับ และ
สร้างองค์
ความรูอ้งค์ 
กรชุมชนหรอื
ภาคประชา 
ชนให้มีความ
เข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนา
ตนเอง และ
ท้องถิ่น 
 

๔. ส่งเสริม
และสนับสนุน
การมีพฤติ 
กรรมด้าน
สุขภาพที่
เหมาะสม(การ
บริโภค และ
การออกก าลัง
กาย) และ
แก้ไขปัญหา
ด้าน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา มี
จ านวน ๑๘ 
โครงการ 
 

แผนงาน
สาธารณสุข 
มีจ านวน ๑๒ 
โครงการ 
 

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์ มี
จ านวน ๔ 
โครงการ 
 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน มี
จ านวน ๒๐ 
โครงการ 
 

 

ส านักปลัด กองคลัง 
ส่วนโยธา 

แบบ ยท.๐๓ 



๕๑ 
 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต. 

ดอนศรีชุม 

 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ ๒๕ 

๖๑ 
๒๕ 
๖๒ 

๒๕ 
๖๓ 

๒๕ 
๖๔ 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี ๒ สร้างคุณค่า
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ พัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ การพัฒนา
สังคมการ ศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

       ๕. การส่ง 
เสริมและ
สนับสนุน
ระบบการจัด
สวัสดิการ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อสร้าง
หลักประกัน
ความมั่นคง 
 

แผนงาน
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 
มีจ านวน ๒๖ 
โครงการ 
 

แผนงานงบ
กลาง มี
จ านวน ๑๒ 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
ส่วนโยธา 

แบบ ยท.๐๓ 



๕๒ 
 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต. 

ดอนศรีชุม 

 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ ๒๕ 

๖๑ 
๒๕ 
๖๒ 

๒๕ 
๖๓ 

๒๕ 
๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕. สิ่งแวดล้อม 
แหล่งน  า ไม่
เป็นมลพิษ 

๖. สิ่งแวดล้อม
แหล่งน  า ได้รับ
การดูแล และ
ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษ 

๕ ๕ ๕ ๕ ปีละ ๕โครงการ 
โครงการที ่๑ ปี 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๖. การบริ 
หารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน มี
จ านวน ๒ 
โครงการ 
 

แผนงาน
การเกษตร มี
จ านวน ๓ 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แบบ ยท.๐๓ 



๕๓ 
 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต. 

ดอนศรีชุม 

 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 

๒๕ 
๖๑ 

๒๕ 
๖๒ 

๒๕ 
๖๓ 

๒๕ 
๖๔ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ ๔ ส่งเสริม
ความมั่นคง
ภายในและตาม
แนวชายแดน 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๔ ความมั่นคง 
และการรกัษา
ความสงบ
เรียบรอ้ย 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๔ ด้านความ
มั่นคงและความ
สงบเรยีบร้อย 

๖. ประชาชน
ในชุมชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต 
ทรัพย์สิน และ
อยู่ในชุมชน
อย่างมี
ความสุข 

๗. ระดับความ 
ส าเร็จของการ
จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความ
ภักดีต่อ ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริ
ย์ 
 

๘. ระดับความ 
ส าเร็จของการ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

๙. ระดับความ 
ส าเร็จของการ
เตรียมความ
พร้อมในการ
รับมือสาธารณ
ภัยต่าง ๆ 
 

๑๔ ๑๑ ๑๓ ๑๑ ปีละ ๑๐
โครงการ 
โครงการที ่๑ ปี 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๗. การรักษา
ความสงบ
เรียบรอ้ย 
และเสรมิ 
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนทุกด้าน 
 
๘. พัฒนาระ 
บบการป้อง 
กันและบรร 
เทาสาธารณ
ภัย 
 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน มี
จ านวน ๑๐ 
โครงการ 
 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน มี
จ านวน ๓ 
โครงการ 
 

แผนงานงบ
กลาง มี
จ านวน ๑ 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
ส่วนโยธา 

   แบบ ยท.๐๓ 



๕๔ 
 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต. 

ดอนศรีชุม 

 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ ๒๕ 

๖๑ 
๒๕ 
๖๒ 

๒๕ 
๖๓ 

๒๕ 
๖๔ 

ยุทธศาสตร์  
ที่ ๒ สร้างคุณค่า
และพฒันา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร ์
ที่ ๕ ส่งเสริมการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร ์
ที่ ๕ ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

๗. ประชาชน
ได้รับการ
บริการด้าน
ต่างๆจาก
ภาครัฐอย่าง
ทั่วถึง เป็น
ธรรมและมี
คุณภาพ 

๑๐. ระดับ
ความส าเร็จ
ของการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชนใน
การด าเนินงาน
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 
 

๑๑. ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจของประ 
ชาชนตอ่การ
ด าเนินงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอน
ศรีชุม 

๑๒ ๑๒ ๑๑ ๑๑ ปีละ ๑๐
โครงการ 
โครงการที ่๑ ปี 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๙. การพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ 
 

๑๐. การส่ง 
เสริมสนับ 
สนุนการสร้าง
เวทีเรียนรู้
ภาคประชา
สังคม และ
การมีส่วน
ร่วมของภาคี
เครือข่าย 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป มี
จ านวน ๙ 
โครงการ 
 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน มี
จ านวน ๑ 
โครงการ 
 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
มีจ านวน ๑ 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
ส่วนโยธา 

 

   แบบ ยท.๐๓ 


