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สวนท่ี 2 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

ในการกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการในการถายโอนภารกิจ 
งบประมาณ และอัตรากําลังของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีกําหนด
ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวอยางชัดเจนวา ในอนาคตอันใกลน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
สัดสวนท่ีสูงข้ึน มีอัตรากําลังมากข้ึน รวมท้ังมีภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนตามกันไปดวย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงจะตองมีการ
เตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากําลังจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค
ตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความวา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงกําหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนใหชัดเจน มีการกําหนดยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมายในการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ดาน 
อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอมและศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบ
ตามท่ีราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคจะถายโอนมาใหอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยสนับสนุนในการวิเคราะหสภาพปญหา/ความ
ตองการขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนา การกําหนดภารกิจ และแนวทางการ
ดําเนินงานเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายดงักลาวอยางเปนระบบ ซึ่งจะชวยใหการกําหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางท่ีสอดคลองและ
ประสาน สนับสนุนในจุดมุงหมายรวมกัน ซึ่งนอกจากจะทําใหปญหา/ความตองการไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสมแลว ยัง
เปนการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกันดวย 

หลักการสําคัญท่ีถือเปนหัวใจของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาก็คือ การกําหนดจุดมุงหมายการพัฒนาและ
การกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีจะนําไปสูการบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีเพราะหากไมมีจุดมุงหมายในการ
พัฒนาท่ีชัดเจนแลว การบริหารงานก็จะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาไปเรื่อยๆ เมื่อมีปญหาอยางซ้ําซอนและไมมท่ีีสิ้นสดุแลว 
ยังอาจทําใหปญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกินศักยภาพและแกไขได ดังน้ัน การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในครั้งน้ี จึง
เปนโอกาสอันดีท่ีจะไดกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพ
อยางเปนระบบ ซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดแลว ยังเปน
การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคอีกทางหน่ึงดวย 
  ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  
วิสัยทัศนประเทศไทย  

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  

  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร มีสาระสําคัญประกอบดวย ดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญคือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการ
บริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศไทยใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย มุงเนน การพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ 
 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงา นํามา
ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม  (2) “ปรับ
ปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคตผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ และ  (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” 
ดวยการเพ่ิมศกัยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหมรวมถึงปรับรปูแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด
ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต 



 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน 
 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการ
ดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ของภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ินมารวมขับเคลื่อนและการเตรียมความพรอมของ
ประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม ใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองโดยรัฐให
หลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 
 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนด
กลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการ
ดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกันไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยใหความสําคัญกับการสราง
สมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 
 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสม
กับบทบาทภารกิจและพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา 
 

  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
   แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
  2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  4. ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
  5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ 
  6. พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  7. ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
                     แนวทางการพัฒนา 
    1. เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
  2. กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมและ
ท่ัวถึง 
  3. เสริมสรางศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายใน
ชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
           แนวทางการพัฒนา 
  1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
  2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
           แนวทางการพัฒนา 
  1) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปน
ธรรม 
  2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 



  3) แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
  4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
  6) บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
  7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  8) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและย่ังยืน 
           แนวทางการพัฒนา 
  1) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
  2) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามท้ัง
การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
  3) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตรประเทศ
เพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 
  4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตย
ในเขตทางทะเล 
  5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานท่ีเก่ียวของ
กับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาคม 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
                     แนวทางการพัฒนา 
  1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
  2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
  3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
  4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากล
หรือขอตกลงระหวางประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสง 
   2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
   3) พัฒนาระบบโลจิสติกส 
   4) การพัฒนาดานพลังงาน 
   5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   6) การพัฒนาระบบนํ้าประปา 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 
   2) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี 
   3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง 



   2) การพัฒนาเมือง 
  3) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหมสําหรับสินคาและ
บริการของไทย 
   2) พัฒนาความเช่ือมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกสและโทรคมนาคมในกรอบความรวมมือ อนุ
ภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกลดตนทุน
ดานโลจิสติกส 
   3) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนท่ีโดดเดนในภูมิภาค 
   4) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) ของผูประกอบการไทย 
   5) เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตรท้ังใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
   6) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
   7) เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค 
   8) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคง 
   9) บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ 
   10) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ 
 

  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   1.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ  
 ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอัตลักษณท่ีโดดเดน ท่ีมีการฟนฟู สืบสานและสรางสรรคพัฒนาสู
การผลิตสินคาและบริการโดยเฉพาะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑหัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียงระดับสากล 
พ้ืนท่ีเกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมตอการปรับระบบการผลิตเพ่ือสรางคุณคาตามแนวทางเกษตรอินทรีย 
นอกจากน้ีทําเลท่ีตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการคา การลงทุนและบริการเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน
ในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง และสามารถขยายไปสูจีนตอนใตและกลุมประเทศเอเชียใตตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต 
และตะวันออก – ตะวันตก รวมถึงเปนพ้ืนท่ีปาตนนํ้าท่ีสําคัญของประเทศ ดังน้ัน การพัฒนาภาคเหนือสูความ “มั่นคง  มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” จําเปนจะตองนําศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและองคความรูของ
สถาบันการศึกษาและองคกรในพ้ืนท่ี มาใชในการตอยอดการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสรางมูลคาสูงตาม
แนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค รวมท้ังการใชประโยชนจากการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบานในการเสริมสรางขีดความสามารถ
ของธุรกิจทองถ่ินเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค ภาคเหนือจึงมีเปาหมายท่ีจะ “พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง 
เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง” 
    1.3.1.1 วัตถุประสงค 
    1) เพ่ือยกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาและบริการ โดยใชความรูเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอัตลักษณ 
    2) เพ่ือเช่ือมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
    3) เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน และผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัวและ
พ่ึงพากันในชุมชนได 
    4) เพ่ือแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การบริหารจัดการนํ้า ปาตน
นํ้า และปญหาหมอกควัน 
    1.3.1.2 เปาหมายและตัวชี้วัด 
    1) รายไดการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
    2) มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน 



    3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมต่ํากวาระดับประเทศ 
    4) สัดสวนคนจนลดลง 
    5) สัดสวนผูสูงอายุท่ีเขาถึงระบบสวัสดิการเพ่ิมข้ึน 
    6) พ้ืนท่ีปาตนนํ้าเพ่ิมข้ึน 
    7) จํานวนวันท่ีมีคาฝุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง 
    1.3.1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบริการตอเน่ืองใหมีคุณภาพ สามารถสราง
มูลคาเพ่ิมอยางย่ังยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมท้ังตอยอดการผลิตสินคาและบริการท่ีมีศักยภาพสูงดวยภูมิ
ปญญาและนวัตกรรม 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนากลุมทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพตามแนวทางการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 
    2) พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายท่ีมีศักยภาพสูง ไดแก กลุมอาหารและสินคา
เพ่ือสุขภาพ กลุมบริการทางการแพทยและสุขภาพ และกลุมผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคโดยใหจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางและ
ขยายสูพ้ืนท่ีเครือขายท่ีมีศักยภาพ 
    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) เสริมสรางศักยภาพของโครงสรางพ้ืนฐานและวางผังเมืองท้ังเมืองหลักและเมืองชายแดนให
สอดคลองและสมดุลระหวางการอนุรักษกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงขายเสนทางและระบบขนสงยอยท่ีเช่ือมตอ
กับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต และแนวตะวันออก – ตะวันตก ซึ่งจะรองรับ
การเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญเช่ือมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 
    2) พัฒนาเมืองสําคัญ ไดแก เชียงใหม และพิษณุโลก ใหเปนเมืองศูนยกลางการคา บริการ ธุรกิจ
บริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดย พัฒนาระบบขนสงสาธารณะและการขนสงสาธารณะและการขนสงหลาย
รูปแบบเพ่ือแกไขปญหาการจราจรในเขตเมือง และเช่ือมโยงระหวางเมืองและพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยเฉพาะเรงรัดการดําเนินงาน
ตามผลการศึกษาเก่ียวกับระบบขนสงสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับรูปแบบของเมือง พัฒนาเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิเพ่ือการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนและพัฒนาเมืองสถานีขนสงระบบราง ท่ี
นครสวรรค แพร (อําเภอเดนชัย) เชียงราย (อําเภอเชียงของ) โดยพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีโดยใชแนวทางการจัดรูปท่ีดิน การวาง
ผังเมือง และสงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
    3) พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรใหมีความรู มีทักษะฝมือ เขาถึงขอมูล กฎระเบียบการ
ดาํเนินธุรกิจในระดับภูมิภาคและสากล รวมถึงเง่ือนไขทางดานสิ่งแวดลอมและมนุษยธรรมท่ีถูกนํามาเปนขอกีดกันทางการคา 
รวมท้ังสนับสนุนใหองคกรภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีความเขมแข็งรวมพัฒนาเครือขายกับธุรกิจทองถ่ินท่ีมีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถใหเขาสู Supply Chain ของธุรกิจใหญได 
    4) พัฒนาสินคาท่ีมีศักยภาพสามารถแขงขันได รวมท้ังสินคาท่ีตอบสนองตลาดในกลุมประเทศ
เพ่ือนบานและ AEC โดยใหความสําคัญกับการใชประโยชนความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบอยางการเก้ือกูลกัน บนความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชนท้ังไทยและเพ่ือนบาน ซึ่งจะสอดรับกับการเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย 
    3. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง โดยสนับสนุนการทําเกษตรยั่งยืนอยางครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย สนับสนุนการ
รวมกลุมและสรางเครือขายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาท้ังดานการผลิตและการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ ใหความรูกับเกษตรกรใน
การใชสารอินทรียแทนสารเคมี เฝาระวังผลกระทบจากการใชสารเคมีท่ีมีตอดินและนํ้า สงเสริมชองทางการกระจายผลผลิต 
และการตรวจสอบยอนหลังอยางเปนระบบเพ่ือสรางความมั่นใจใหผูบริโภค 



    2) สนับสนุนการเช่ือมโยงผลผลิตเกษตรสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีมีศักยภาพ 
    3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑชีวภาพในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร 
โดยสนับสนุนการนําผลผลิตและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากพืชและสัตว พัฒนาเปนพลังงานทดแทน สนับสนุนการพัฒนา
และเผยแพรองคความรูในการนําพืช/วัสดุชีภาพ มาใชประโยชนตลอดหวงโซคุณคา อาทิ ใชประโยชนในการเปนอาหารสัตว 
แปรรูปเพ่ือเปนสินคา นํากากมาใชในการผลิตพลังงานชีวมวลเปนการเพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตรท่ีไดประโยชนสูงสุดและชวย
ลดปญหาสิ่งแวดลอม 
    4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรท้ังระบบ สงเสริมการใชปจจัยการผลิตและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี รวมท้ังเสริมสรางความรู การใหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิตแกเกษตรกร เชน การโซน
น่ิงพ้ืนท่ีปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญซึ่งเปนการบริหารจัดการท่ีดินใหเกิดประโยชนสอดคลองกับศักยภาพและใหผลตอบแทน
ท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต 
    5) พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรอยางเปนระบบเครือขายท่ีเช่ือมโยง เพ่ือใชประโยชนอยาง
เหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหลงเก็บกักนํ้านอกเขตพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้า
ไวใชในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม แกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าของเกษตรกรในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 
    4. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผูสูงอายุอยางมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) สงเสริมการสรางรายไดและการมีงานทําของผูสูงอายุและคนยากจน โดยดําเนินการในรูปของ
กลุมอาชีพและกลุมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือใหมีรายไดและไดพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยางตอเน่ือง สามารถพ่ึงพอตนเองไดและ
มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
    2) พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพึง โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุท่ีไมสามารถดูแลตนเองได รวมท้ังแกปญหาการขาดแคลนผูดูแลผูสูงอายุ ตลอดจน
สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการดานสวัสดิการใหกับผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในชุมชน 
    3) พัฒนาแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน ควบคูไปกับการยกระดับทักษะฝมือใหสูงข้ึน สอดคลองกับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและ
เศรษฐกิจสรางสรรค 
    4) สรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือใหชุมชนเขามามีบทบาทในการจัด
สวัสดิการชุมชนไดอยางยั่งยืน และเปนโครงขายการคุมครองทางสังคมใหกับผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในชุมชน 
    5. ยุทธศาสตรท่ี 5  อนุรักษและฟนฟูปาตนนํ้าใหคงความสมบูรณ จัดระบบบริหารจัดการนํ้า
อยางเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเกษตรใหท่ัวถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันอยางย่ังยืน 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) ฟนฟูและอนุรักษปาไมในพ้ืนท่ีปาตนนํ้าในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะจงัหวัด
นาน โดยใหความสําคัญกับการฟนฟูปาตนนํ้าท่ีเสื่อมโทรมใหมีความอุดมสมบูรณเพ่ือใหเปนแหลงดูดซับนํ้าฝนและเพ่ิมปริมาณ
นํ้าตนทุนในแตละลุมนํ้า ควบคูไปกับการปองกันแกไขปญหาการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปา ตลอดจนสงเสริมการปลูกปาเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีปาตนนํ้า 
    2) พัฒนาการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบในลุมนํ้าหลักของภาค ไดแก ลุมนํ้าปง วัง ยมและ
นาน และพัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าธรรมชาติขนาดใหญท่ีสําคัญ ไดแก บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และ
กวานพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือรักษาคุณภาพนํ้าและเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าของแหลงนํ้าตนทุน 
    3) แกไขปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยสงเสริมการปรับเปลี่ยน
การทําการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสูการปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
ระบบจัดการพ้ืนท่ีเกษตรท่ีเหมาะสม การสงเสริมใหนําเศษวัสดุทางการเกษตรไปใชประโยชนเพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตร 
และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปองกันแกไข
ปญหาหมอกควัน 
    
 



   1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน)   
   วิสัยทัศน (Vision) “ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สินคาเกษตรปลอดภัย ประชาชนรวม
ใจอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ” 
   พันธกิจ (Mission) 
   1. สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การคาการลงทุน การทองเท่ียวและโลจิสตกิสเช่ือมโยงสูสากลใหมีการขยายตัว

เพ่ิมข้ึน 

   2. สงเสริมพัฒนาการและสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

   3. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม อารยธรรมแหงลานนาตะวันออก ดํารงไวซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีเปนเอกลักษณและเปนอัตลักษณและสุขภาพ 

   4. อนุรักษ พัฒนา และสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณ 

ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี 

   ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุนและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับ
ตางประเทศ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยการกระตุนการลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนาและจัดกิจกรรม

สงเสริมการคาการลงทุนกับกลุมจังหวัดอ่ืนภายในประเทศและเพ่ือนบาน 

   2. สงเสริมการคา การลงทุน โดยพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs 

   3. พัฒนาระบบโลจิสติกส รองรับการเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS โดยจัดตั้งศูนยบริหาร

จัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันดานโครงสรางพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานขอมูลวิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรดาน 

Logistics ทุกระดับ และจัดการความรวมมือระหวางหนวยงาน 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเนนความเปนเอกลักษณ

เฉพาะสิ่งท่ีมีศักยภาพทางการตลาด ลดตนทุนการผลิตโดยใชหลกัการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุงคุณภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคา

พัฒนากลุมธุรกิจและผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 

   2. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรมและมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ

และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

   3. สรางความเขมแข็งตอเกษตรกร องคกรเกษตรและผูประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุน

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เครือขายการเรียนรูดานเทคโนโลยีเกษตรในพ้ืนท่ีและสรางความเขมแข็งของกลุมธุรกิจและ

ผูประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. สงเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินคาเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทาง

การตลาดแกกลุมผูผลิตสินคาเกษตร รวมท้ังสรางชองทางการจัดจําหนายเฉพาะกลุม (Niche Product)   
   ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และสุขภาพ เพ่ือเปนการสรางรายไดสูชุมชนอยางย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ โดยปรับปรุง

แหลงทองเท่ียวเดิม พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม วิจัยและพัฒนาเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวตอเน่ืองจังหวัดในกลุม และสงเสริม

ความรวมมือในลักษณะโครงขายการทองเท่ียวกับประเทศในกลุม GMS 

   2. พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการทองเท่ียว โดยใหชุมชนมีสวนรวม ตลอดจนพัฒนาการ

ประชาสัมพันธและการตลาดการทองเท่ียว 



   3. สงเสริมความพรอมและพัฒนาศักยภาพแกประชาชนทุกวัย และชุมชนรวมท้ังพัฒนาบุคลากรและ

โอกาสทางการศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมในการปรับตัวสูการทองเท่ียว หลังจากเขาสู AEC 

   ยุทธศาสตรท่ี 4  ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ
พลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมขนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการจัดทําฐานขอมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพระดับทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการศึกษาเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 

   2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน โดยการแกปญหาการบุกรุกทํางาน

ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกปา ปลูกหญาแฝก เพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ีตนนํ้าและปาชุมชน การจัดทํา Food Bank การจัดทําฝายตน

นํ้าแบบผสมผสานและฝายก่ึงถาวร การปองกันไฟปารวมท้ังการสงเสริมอาชีพในชุมชนในพ้ืนท่ีปาตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือลดรายจาย เพ่ิมรายได ขยายโอกาส และความเปนอยูท่ีดีอยางยิ่ง 

   3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใชเทคโนโลยี GIS ในการ

จัดทําฐานขอมูลและนําไปใช 

   4. สรางภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงเสริมชุมชนใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการปลูกจิตสํานึกและสรางเครือขายการมีสวนรวมทุกระดับตลอดจนการ

สรางความรู ความเขาใจและบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเพ่ือลดความ

สูญเสียใหนอยลง 

   1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดแพร ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 – 2565)  
   คําขวัญของจังหวัดแพร “หมอหอมไมสัก ถิ่นรักพระลอ ชอแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี  
คนแพรน้ีใจงาม”  
    1) เปาหมายการพัฒนา 
     “เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี
สมบูรณ” จังหวัดแพรจะมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและความตองการของพ้ืนท่ี (Area Based) ใหมี
ความมั่งคั่ง รวมท้ังการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยภายใน โดยการปองกันเชิงสังคมเพ่ือใหชุมชน/ประชาชนมี
ความเขมแข็ง อยูดีกินดี และการปองกัน ปราบปราม เพ่ือรักษา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหฟน
คืนและสมบูรณอยางยั่งยืน 

     2) พันธกิจ 
    1. สงเสริมและพัฒนาแหลงนํ้าสมบูรณ เกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนดี มีการคมนาคมท่ี
สะดวกและสรางมูลคา 
    2. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
    3. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 
    4. สงเสริมความมั่นคงภายใน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
    3) เปาประสงค 
       1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                                2. เศรษฐกิจมีความมั่นคง สรางมูลคาและรายไดแกประชาชนมากข้ึน 
       3. สังคม ชุมชนมีความเขมแข็งและปลอดภัย 
                                4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ รักษาและฟนฟู 
   ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแพร 
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
           แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ Logistics 

    2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 



    3. สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรียและสรางมูลคาเพ่ิม 

    4. สงเสริมและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑชุมชน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและย่ังยืน 
            แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียว รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือยกระดับ
ดานการทองเท่ียว  
    2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพ 
    3. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ 
    4. พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการทองเท่ียวและบูรณาการความรวมมือระหวางเครือขาย 
   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
    แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกชวงวัย 

    2. เสริมสรางสุขภาวะท่ีดี 

    3. พัฒนา สงเสริมและคุมครองดานการประกอบอาชีพ 

    4. เพ่ิมศักยภาพคนทุกชวงวัยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

    5. สรางโอกาสการเขาถึงสวัสดิการสังคมของประชาชนผูมีรายไดนอยและผูดอยโอกาส 

    6. พัฒนาสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็ง 

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเสริมสรางความมั่นคงภายในการรักษาความสงบเรียบรอยและลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมปญหาอาชญากรรมภายในจังหวัด 

    2. เพ่ิมขีดความสามารถในการปองกันปราบปราม บําบัด และแกไขปญหายาเสพติดในจังหวัด 

    3. สงเสริมการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

    4. พัฒนาศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัย 

    5. สนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยภายในพ้ืนท่ี 

    6. พัฒนากระบวนการยุติธรรมในระดับพ้ืนท่ี 

    7. สงเสริมและฟนฟูวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
   5. ยุทธศาสตรการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปองกันปญหาภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. การอนุรักษ ฟนฟูและปองกันทรัพยากร 

    2. การบริหารจัดการดานมลพิษและสิ่งแวดลอม 

    3. การพัฒนาประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

1.3.4 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดแพร 
    วิสัยทัศน “เมืองแหงการเรียนรู คูคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความรักในถิ่นกําเนิด เชิดชูวัฒนธรรมลานนา” 
  1) เปาประสงค 
   1. สงเสริมการจัดการการเรียนรูใหกับประชาชนทุกหมูเหลาในหลายๆ รูปแบบท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2. จัดการแขงขันกีฬาและสงเสริมการกีฬา การออกกําลังกายและการสาธารณสุข 
  3. สงเสริมการลงทุนและการประกอบอาชีพของประชาชน 
  4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 



   5. สงเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสและแกไขปญหายาเสพติด 
   6. สรางความปรองดองสมานฉันท สรางการบริหารจัดการท่ีดีและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให
ทันสมัย 
   7. สงเสริมกิจกรรมของศาสนา บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   8. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและปองกันแกไขปญหาภัยพิบัติ 
  1.4 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร 
   ยุทธศาสตรท่ีตองทํา เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ/จังหวัด 
   1. ยุทธศาสตรการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 

แนวทางการพัฒนา 
   1. สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตยโดยการเสริมสรางความเขาใจ

รวมกันของประชาชนในชาติและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   2. สนับสนุนใหมีการปรองดองสมานฉันทและการฟนฟูประชาธิปไตยของคนในชาติ 

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 

    เกษตรคุณภาพสูง 

    ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)  
ไมเศรษฐกิจ 

    การทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมและพัฒนาการเกษตรใหมีคุณภาพ 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

   3. พัฒนาอาชีพเพ่ิมทักษะฝมือแรงงานและสงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงานให เปนท่ียอมรับของ

ตลาดแรงงาน 

4. จัดใหมีตลาดกลางภายในทองถ่ินและจัดหาชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ 

5. สงเสรมิและสนับสนุนการปลูกปาเศรษฐกิจ 

6. สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการทองเท่ียว 

  3. ยุทธศาสตรจําเปนเรงดวนในดานแหลงนํ้า ถนน สะพาน 
แนวทางการพัฒนา 

   1. จัดตั้งองคกรบริหารจัดการนํ้า 

   2. พัฒนาและจัดใหมีแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

   3. พัฒนาระบบนํ้าประปาและระบบนํ้าบาดาลใหมีคุณภาพและเพียงพอ 

   4. กอสราง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนสงอยางมีประสิทธิภาพ 

   5. ดําเนินการจัดทําผังเมืองใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 

4. ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ 
แนวทางการพัฒนา 

   1. ศึกษา สํารวจขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและรณรงคเพ่ือลดและปองกันการเกิดภัยพิบัติตางๆ 

   2. พัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหานํ้าทวม นํ้าแลง หมอกควันรวมท้ังภัยพิบัติตางๆ 

3. จัดใหมีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/ตํารวจบาน/ชรบ. 
  5. ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

แนวทางการพัฒนา 
   1. สรางจิตสํานึก รณรงคในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

   2. สงเสริมและสนับสนุนองคกรหรือหนวยงานอ่ืนในการปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

และพัฒนาอาชีพ 



   ยุทธศาสตรท่ีเลือกทําเพ่ือตอบสนองตอความตองการและแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 
    6. ยุทธศาสตรการพัฒ นาส ง เส ริมและพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตควบ คู กั บการอ นุรักษ ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน   
         แนวทางการพัฒนา 
   1. จัดสวัสดิการและการสงเคราะหใหแกเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสผูชวยเหลือ

ตัวเองไมได และผูปวยยากไร  

   2. จัดหาอาชีพเพ่ือสรางรายไดหรือเสริมรายไดใหแกเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสผู

ชวยเหลือตัวเองไมได และผูปวยยากไร 

   3. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 

   4. จัดใหมีบริหารทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

   5. สงเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

   6. สงเสริมการจัดระเบียบการจราจรใหเปนระเบียบเรียบรอย 

   7. ขยายเขตไฟฟาใหท่ัวถึงในพ้ืนท่ีขาดแคลน 

   8. สงเสริมใหมีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   9. จัดใหมีสุสานและฌาปนสถานใหไดมาตรฐาน 

   10. การบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน 

   7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
   แนวทางการพัฒนา  
   1. สงเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานและคุณภาพ 

   2. สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ อาคารสถานท่ีสําหรับการศึกษา 

   8. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษสงเสริมและฟนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
  แนวทางการพัฒนา 
   1. สงเสริมใหประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนของศาสนา 

   2. สงเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาใหมคีวามรูความเขาใจในหลกัธรรมคําสัง่สอนและนําไปเผยแพรอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

   3. สงเสริมใหประชาชนอนุรักษและบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 

   4. สงเสริมใหมีการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 

   5. สงเสริมใหมีการอนุรักษและบํารุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน 

  9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการกีฬา 
        แนวทางการพัฒนา 
   1. สงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพ่ือมวลชนและพัฒนาสูความเปนเลิศทางกีฬาสมัครเลนและกีฬาอาชีพ 

   2. จัดสรางและบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ สําหรับการออกกําลังกายและการกีฬา 

  10. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและคุณธรรม 
        แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาบุคลากรของทองถ่ินใหมีความรูความสามารถและมีคุณธรรม 

2. พัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

    3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

   11. ยุทธศาสตรการพัฒนาอาคารสถานท่ีและเครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณใหเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือการบริการประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาอาคารสถานท่ีใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน มีความสะอาด สวยงาม 



   2. จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณใหเพียงพอและทันสมัย 

   3. จัดใหมีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ือการ

พัฒนา (GIS) 

   12. ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. สงเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   2. สงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจและสรางจิตสํานึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   3. สงเสริมสนับสนุนความเปนอยูของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการจัดทําแผนชุมชน 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการจัดทําแผนชุมชนแกผูนําทุกภาคสวนและประชาชน

ท่ัวไป 

   2. สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเขาสูแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   3. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน 
  1.5 กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแพร 

วิสัยทัศนการพัฒนาสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแพร 
“เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองทองถ่ิน ใหเปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน” 
พันธกิจหลักการพัฒนาสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแพร 
1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 

  2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 
  3. บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหทํางานอยางมืออาชีพ 
  4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและสามารถพ่ึงตนเองได 
  5. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหไปสูเปาหมาย ของหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี สามารถสงมอบบริการสาธารณะใหประชาชนไดอยางมีมาตรฐาน 
  6. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  7. สงเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การใชประโยชนท่ีดิน การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  8. สนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและแกไข
ปญหา ในทองถ่ินตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  9. สงเสริมและพัฒนาระบบการจดับริการสาธารณะการจดัการศึกษาทองถ่ิน การจัดสวัสดิการสังคมและการรักษา
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแพร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินใหมีสมรรถนะสูง 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
พัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรยีบรอย ความมั่นคงภายใน การสงเสรมิเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับ
คุณภาพ ชีวิตของประชาชน  
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไปสูเปาหมายของหลกัการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
  1.6 นโยบายการพัฒนาอําเภอสูงเมน 

วิสัยทัศนอําเภอสูงเมน 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  รวมบูรณาการ  สูคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอสูงเมน 



   ยุทธศาสตรท่ี 1 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษดูแล และใชประโยชนอยางสมดุลโดยมีการ สวนรวม
ของประชาชน 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีสวนรวมกิจกรรมการอนุรักษปลูกปา 
2.รอยละของปาเสื่อมโทรม ไดรับการอนุรักษใหเกิดความสมบูรณยิ่งข้ึน 
3.รอยละของทรัพยากรนํ้าไดรับการอนุรักษใหเกิดความสมบูรณยิ่งข้ึน 
4.จํานวนหนวยงานในอําเภอเขาโครงการบูรณาการภัยธรรมชาติ 
กลยุทธ 

   1.สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกปาเศรษฐกิจตนไม พืชคลุมดิน เพ่ือการอนุรักษดินและนํ้า ตลอดจน
สรางจิตสํานึกในการปองกันดูแลรักษาพ้ืนท่ีปา การปองกันปญหาไฟปา ปญหาหมอกควัน และสงเสริมการพัฒนาปาชุมชน 

2.พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ดิน ใหมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
   3.อนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีปาอนุรักษ บริหารจัดการพ้ืนท่ีปาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเกิดความสมดุลไมเกิด
มลภาวะท่ีเปนอันตรายตอประชาชน 

4.บูรณาการปองกันภัยธรรมชาติ 
ยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในอําเภอสูงเมนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

   1.หมูบานไดรับการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางนอยรอยละ 
20 ตอปของจํานวนหมูบานท้ังหมดในอําเภอสูงเมน                
   2.หมูบานไดรับการขับเคลื่อนและพัฒนา การแกไขปญหาความตองการของชุมชนนําไปสู การพ่ึงตนเอง
อยางยั่งยืนอยางนอยรอยละ 20 ตอปของจํานวนหมูบานท้ังหมดในอําเภอสูงเมน 
   3.หมูบานไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงและยั่งยืนอยางนอยรอยละ20 ตอปของ
จํานวน 
   4.หมูบานไดรับการสงเสริมสุขภาพดีถวนหนาอยางนอยรอยละ 20 ตอปของจํานวนหมูบานท้ังหมดใน
อําเภอสูงเมน 

กลยุทธ 
   1. สงเสริมสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ขับเคลื่อนและพัฒนาการแกไขปญหาความตองการของชุมชนนําไปสูการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืน 
   3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงและยั่งยืน 
   4. สนับสนุนการมีสวนรวมเพ่ือความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวชุมชน เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 
   5. สงเสริมประชาชนไดเลนกีฬาออกกําลังกาย และมีพฤติกรรมทางดานการดแูลสขุภาพท่ีเหมาะสมเพ่ือลด
อัตราการเจ็บปวยและโรคจากการทํางานของประชาชน 
   6. บูรณาการและสงเสรมิใหการสนับสนุนการทํางานพรอมท้ังสรางสมัพันธภาพท่ีดีแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับการดูแลรักษาความปลอดภัยและประชาชน เพ่ือใหเกิดความสามัคคี และสรางเครือขายระวังปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี
ของตนเอง 
   ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
   1. ประชาชนเขาถึงความยุติธรรมอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
   2. ลดความขัดแยงและสรางความสมานฉันทเพ่ือความเสมอภาคและเปนธรรม              
   ตัวชี้วัด 
   1. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารภาครัฐ 



   2.ประชาชนมีความรูความเขาใจในดานความสมานฉันทและความสามัคคี 
   3.จํานวนเรื่องรองเรียนของสวนราชการลดลง 
   กลยุทธ 
   1. การพัฒนาประสิทธิภาพ ศักยภาพ เพ่ิมขีดความสามารถคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรในองคกร
ภาครัฐและประชาชน 
   2. สงเสรมิกระบวนการยุติธรรมและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
 3.พัฒนาจิตสํานึกทัศนคติ คานิยม และจรรยาบรรณ 
   ยุทธศาสตรท่ี 4  บูรณาการทํางานระหวางภาครัฐและภาคประชาชน 
   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
   1. องคกรภาครัฐมีการบริหารจัดการท่ีดี 
    2. การพัฒนาการบริหารงานอําเภอและบูรณาการทุกภาคสวน 
   ตัวชี้วัด 
   1. รอยละของกระบวนงานท่ีลดลง 
   2. อัตราความพึงพอใจของผูมารับบริการ 
   3. รอยละของโครงการท่ีบูรณาการ 
   4. รอยละของงบประมาณท่ีประหยัด      
   กลยุทธ 
   1. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
   2. เผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ 
   3. บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะความรูท่ีเหมาะสม 
   4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบลดข้ันตอนการทํางาน 
   5. สรางทีมงานและวางระบบการจัดการองคความรู 
   6. ใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 
  วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล (Vision) 

“อาชีพมั่นคง  ชุมชนเขมแข็ง  สุขภาพแข็งแรง  สืบสานวัฒนธรรม" 
 พันธกิจ (Mission)  
 1. จัดใหมีและบํารุงรักษาการสาธารณูปโภค  การสาธารณูปการ  เสนทางคมนาคม และทางระบายนํ้า 

2. จัดใหมีและบํารุงรักษาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค – บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพ  รายได ของประชาชน 
4. สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหกับประชาชน 
5. สงเสริมประชาธิปไตย  และการมีสวนรวมของราษฎร ในการพัฒนาทองถ่ิน 
6. จัดการ บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และนํ้าเสีย 
7. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน สรางกระบวนการกิจกรรมท่ีเอ้ือตอการสราง ชุมชน

แข็งแรง 
8. การจัดการ บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปา 
9. สงเสริม ปลูกฝง คุณธรรมแกประชาชนตามหลักศาสนา 
10. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
11. ปองกัน ระงับโรคติดตอ การสงเสริมอนามัยครอบครัว 
12. ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี ในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 
13. จัดใหมีไฟฟาสาธารณะ และระบบประปา 
14. รักษาความสงบเรียบรอยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินปองกันบรรเทาสาธารณภัย 



15. สังคมสงเคราะหเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
16. การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
นโยบายนายกองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

 แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ วันท่ี 16  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ.2555 
 1. นโยบายดานการพัฒนาคนและสังคม 
 1.1 สนับสนุนเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุ   คนพิการ  และผูปวยเอดส  โดยนําเบ้ียยังชีพ ไปมอบใหถึงบาน หรือโอนเขา
บัญชีธนาคารตามความประสงคของผูมีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพ ดังกลาว 
 1.2 สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพของประชาชน โดยรวมทํางานกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรองกาศและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปงพราว 
 1.3 สงเสริมประเพณีอันดีงามและกิจการดานการศาสนาของชุมชน 
 1.4 สนับสนุนสงเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
 1.5 สนับสนุนสงเสริม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 1.6 สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.7 สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 1.8 สนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 
 1.9 สนับสนุนใหมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
 2. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 2.1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตาง ๆ 
 2.2 สงเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนารายไดของประชาชน 
 2.3 สนับสนุนกิจการรานคาชุมชน  กองทุนหมูบาน และธนาคารหมูบาน 
 3. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 3.1 พัฒนาสงเสริมการคมนาคมในหมูบาน และเสนทางการขนสงพืชผลทางการเกษตรของประชาชน 
 3.2 พัฒนาสงเสริมการไฟฟาใหท่ัวถึงทุกหมูบาน 
 3.3 พัฒนาสงเสริมการระบายนํ้าใหครอบคลุมทุกหมูบาน 
 4. นโยบายดานการพัฒนาแหลงนํ้า 
 4.1 พัฒนาสงเสริมแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร เชน การขุดสระนํ้า ขุดลอกลําเหมือง กอสรางฝายนํ้าลนเปนตน 
 5. นโยบายดานการพัฒนาการบริหาร 
 5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม 
 5.2 สงเสริมพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  พนักงานจาง 
ใหมีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 5.3 สงเสริมพัฒนาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน เชน 
การอบรม การศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี        

5.4 พัฒนาการใหบริการแกผูมาติดตองาน โดยเนนการใหบริการดวยความสะดวก  รวดเร็ว และเปนธรรม 
 5.5 สงเสริมใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับรูอยางตอเน่ือง 
 6. นโยบายดานการศึกษา 
 6.1 สนับสนุนสถานศึกษาใหมีการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
 6.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว 
 6.3 สนับสนุนและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหบริการแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกและปลอดภัย 
เชน การจัดใหมีรถรับสง เปนตน 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

1)ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1.1 แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคมและสาธารณูปโภค 
1.2 แนวทางการพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บรโิภคใหมีคุณภาพ และนํ้าเพ่ือการเกษตร 
1.3 แนวทางการพัฒนาสาธารณปูโภคดานไฟฟาและการสื่อสาร 



2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1 แนวทางพัฒนาและสงเสริมอาชีพแกประชาชน 
2.2 แนวทางสงเสรมิแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแกไขปญหาความยากจน 
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง การปกครอง 
3.1 แนวทางการพัฒนาดาน การสงเสริมความรู  ศักยภาพของบุคลากร  และผูบริหาร 
3.2 แนวทางการพัฒนาดาน สงเสริมระบบราชการ  และการบริการประชาชน 
3.3 แนวทางการพัฒนาวัสดุ/ครุภณัฑในการจดัการของหนวยงานใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 
3.4 การสงเสรมิการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
3.5 การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกฬีา 
4.1 แนวทางการสงเสริมดานสังคม 
4.2 แนวทางการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
4.3 แนวทางการสงเสริมและจดัการศึกษาในทองถ่ิน 
4.4 แนวทางการสงเสริมอนุรักษและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณ ี
4.5 แนวทางการสงเสริมดานศาสนา 
5) ยุทธศาสตรการสาธารณสุข 
5.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจติของประชาชน 
5.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการปองกันโรคติดตอ 
5.3 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิตประชาชน 
6) ยุทธศาสตรการพัฒนา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.1 แนวทางการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.2 แนวทางการจดัการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
6.3 แนวทางปองกันตลิ่งพัง 
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สวนท่ี 5 

การติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติตามแผน 

สามารถดําเนินการได  2 ทาง 
1. องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปเปนแนวทางการจัดทํา

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
  2. ขอสนับสนุนการดําเนินงานจากหนวยงานอ่ืน 

- ขอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน และองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการเอง 
- เสนอโครงการ/กิจกรรม ใหหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ โดยเสนอผานอําเภอ 

การติดตามและประเมินผล 
1. ตรวจสอบโดยสภาองคการบริหารสวนตําบล โดย 
- ตรวจสอบขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหสอดคลองกับแผนพัฒนาสามป 
- ติดตามการดําเนินงานโครงการใหเปนไปดวยความถูกตอง 
- คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จะตองรายงานผลการดําเนินงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบล อยางนอย

ปละ  2 ครั้ง 
2. ตรวจสอบโดยอําเภอ 
-  กํากับให องคการบริหารสวนตําบล ใชแผนพัฒนาสามป เปนแนวทางการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป 

   - ตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ 
3. ตรวจสอบ/ติดตาม โดยภาคประชาชน 
- เขารวมเปนคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อ - จัดจาง 
- ติดตามการดาํเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปดวยความถูกตอง 
- เมื่อสิ้นปงบประมาณใหคณะผูบริหารประชุมช้ีแจงผลการดําเนินงานในรอบปตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
 
 
 


