
 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ มีสาระสำคัญประกอบด้วย 
ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญคือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศไทยให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย มุ่งเน้น                       
การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้า นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่  (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ และ               
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญ
กับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ของภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อนและการเตรียม
ความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ 
สามารถพ่ึงตนเองโดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการ
กำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะ



 
 

เป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม” โดยภาครัฐต้อง
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  แนวทางการพัฒนา 

1.ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม                     
              ที่พึงประสงค ์

  2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง                   
                        ด้านสุขภาพ 
  6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
                     แนวทางการพัฒนา 
  1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
  2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
           แนวทางการพัฒนา 
  1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
  2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
           แนวทางการพัฒนา 

1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ 
เป็นธรรม 

  2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
  3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 



 
 

  4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ 
                        เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6) บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
                        และสิ่งแวดล้อม 
  8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
           แนวทางการพัฒนา 
  1) การรักษาความม่ันคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
  2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม 
                        ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร 
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและสิทธิ   
อธิปไตยในเขตทางทะเล 

5) การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่   
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
                     แนวทางการพัฒนา 
  1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
  2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
  3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับ   
                        สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
            แนวทางการพัฒนา 
   1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
   2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
   3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
   4) การพัฒนาด้านพลังงาน 
                      5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   6) การพัฒนาระบบน้ำประปา 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
                    แนวทางการพัฒนา 
  1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
  2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
  3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
  2) การพัฒนาเมือง 
  3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  แนวทางการพัฒนา 

1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้า  
และบริการของไทย 

2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดดเด่น               
ในภูมิภาค 

  4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
  5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
                        ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
  7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
  8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
  9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ  
 ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ที่มีการฟื้นฟู สืบสานและสร้างสรรค์
พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการโดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มี
ชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิตเพ่ือสร้างคุณค่าตาม
แนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ทำเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า การลงทุนและบริการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่ม
ประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ และตะวันออก – ตะวันตก รวมถึงเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญ
ของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องนำศักยภาพทางภูมิสังคม
ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่ มาใช้ใน



 
 

การต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการ
ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยาย
ฐานเศรษฐกิจของภาค ภาคเหนือจึงมีเป้าหมายที่จะ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” 
 2.1 วัตถุประสงค์ 
                 1) เพื่อยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม   
                     และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตลักษณ์ 
        2) เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค 
                      เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
        3) เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัวและพ่ึงพา 
                      กันในชุมชนได้ 
                 4)  เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ ป่าต้นน้ำ 
และปัญหาหมอกควัน 
 2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
       1) รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
       2) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
       3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ 
                 4) สัดส่วนคนจนลดลง 
                 5) สัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น 
                 6) พื้นที่ป่าต้นน้ำเพิ่มขึ้น 
                 7) จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง 
           2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญา
และนวัตกรรม 
    แนวทางการพัฒนา 
                      1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
   2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารและสินค้า
เพ่ือสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์โดยให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น
ศูนย์กลางและขยายสู่พื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC 
และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
     แนวทางการพัฒนา 
 1) เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดนให้
สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่
เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ และแนวตะวันออก – 
ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 



 
 

 2) พัฒนาเมืองสำคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า บริการ ธุรกิจ
บริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดย พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งสาธารณะและการขนส่ง
หลายรูปแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพ้ืนที่โดยรอบ โดยเฉพาะเร่งรัด
การดำเนินงานตามผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับรูปแบบของ
เมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิ เพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและพัฒนา
เมืองสถานีขนส่งระบบราง ที่นครสรวรรค์ แพร่ (อำเภอเด่นชัย) เชียงราย (อำเภอเชียงของ) โดยพัฒนาพื้นที่รอบสถานี
โดยใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การวางผังเมือง และส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 3) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบการดำเนิน
ธุรกิจในระดับภูมิภาคและสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูกนำมาเป็นข้อกีดกันทางการค้า 
รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็งร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้ 
    4) พัฒนาสินค้าท่ีมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศเพ่ือน
บ้านและ AEC โดยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการเกื้อกูลกัน บนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนที่
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย 
 3. ยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
     แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการทำเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการ
รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับ
เกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้ำ ส่งเสริมช่องทาง
การกระจายผลผลิต และการตรวจสอบย้อนหลังอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความม่ันใจให้ผู้บริโภค 
     2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ 
     3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพในจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร 
โดยสนับสนุนการนำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน สนับสนุน
การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการนำพืช/วัสดุชีภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์ใน
การเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพ่ือเป็นสินค้า นำกากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวลเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
การเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
     4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิตแก่เกษตรกร เช่น 
การโซนนิ่งพ้ืนที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับศักยภาพ
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 
    5) พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพ่ือใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำนอกเขตพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
กักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 



 
 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
     แนวทางการพัฒนา 
                      1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุและคนยากจน โดยดำเนินการในรูปของ
กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพ่ึงพอ
ตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
     2) พัฒนา00A9ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพึง โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน 
     3) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
     4) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัด
สวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยอากาสในชุมชน 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
     แนวทางการพัฒนา 
     1) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ำในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะ                 
จังหวัดน่าน โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ือให้เป็นแหล่งดูดซับน้ำฝน
และเพ่ิมปริมาณน้ำต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ำ ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายพ้ืนที่ป่า ตลอดจน
ส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ 
    2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ำหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม                  
และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ 
จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือรักษาคุณภาพน้ำและเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำ
ต้นทุน 
 3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการ
ทำการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
ระบบจัดการพ้ืนที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้นำเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์เพ่ือลดการเผาวัสดุ
ทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

 3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 

 วิสัยทัศน์ (Vision) “ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 
 พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากลให้มีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน 



 
 

2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก  ดำรงไว้ซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ดำรง

ฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
   แนวทางการพัฒนา 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการกระตุ้นการลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนภายในประเทศและเพ่ือนบ้าน 

2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs 
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดย

จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain  ผลักดันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับ และจัดการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 

1) เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิต
ปริมาณมาก ปรับปรุงคุณภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าพัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตร 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

3) สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรใน
พ้ืนที่และสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4) ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย
เฉพาะกลุ่ม (Niche Product)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ  
                               สุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
   แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ 
โดยปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยง



 
 

แหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม และส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่าย
การท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม GMS 

2) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุ มชนมีส่วนร่วม 
ตลอดจนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 

3) ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย และชุมชนรวมทั้งพัฒนา
บุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวสู่การท่องเที่ยว 
หลังจากเข้าสู่ AEC 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย 
                               การมีส่วนร่วมของชุมขนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
   แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดทำ
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้
และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 

2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ปัญหาการ
บุกรุกทำงานทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ำและ
ป่าชุมชน การจัดทำ Food Bank การจัดทำฝายต้นน้ำแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร 
การป้องกันไฟป่ารวมทั้งการส่งเสริมอาชีพในชุมชนในพ้ืนที่ป่าตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง 

3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้
เทคโนโลยี GIS ในการจัดทำฐานข้อมูลและนำไปใช้ 

4) สร้างภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตสำนึก
และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเพ่ือ
ลดความสูญเสียให้น้อยลง 

 3.3 แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 – 2565)  

  คำขวัญของจั งหวัดแพร่ “หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี                   
คนแพร่นี้ใจงาม”  

 1) เป้าหมายการพัฒนา 

                 “เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีทรัพยากรธรรมชาติ              
ที่สมบูรณ์” จังหวัดแพร่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของพ้ืนที่ (Area 
Based) ให้มีความมั่งคั่ง รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน โดยการป้องกันเชิงสังคมเพ่ือให้
ชุมชน/ประชาชนมีความเข้มแข็ง อยู่ดีกินดี  และการป้องกัน ปราบปราม เพ่ือรักษา อนุรักษ์  และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ฟ้ืนคืนและสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

  2) พันธกิจ 
      1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำสมบูรณ์ เกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนดี มีการคมนาคมที่ 
                                 สะดวกและสร้างมูลค่า 



 
 

      2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
      3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
      4. ส่งเสริมความม่ันคงภายใน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  3) เป้าประสงค์ 
      1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                               2. เศรษฐกิจมีความมั่นคง สร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนมากขึ้น 
      3. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัย 
                               4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ รักษาและฟ้ืนฟู 

  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ 
       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
           แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logistics 
2) ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
3) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4) ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
            แนวทางการพัฒนา 
           1)  พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือ 
                                         ยกระดับด้านการท่องเที่ยว  
           2)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 
           3)  ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
                                    4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 
                                         เครือข่าย 

       3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลัก 
                                    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                               แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย 
2) เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี 
3) พัฒนา ส่งเสริมและคุ้มครองด้านการประกอบอาชีพ 
4) เพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
5) สร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ

ผู้ด้อยโอกาส 
6) พัฒนาสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง 

        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความม่ันคงภายในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                                     และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมปัญหาอาชญากรรมภายในจังหวัด 
2) เพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกันปราบปราม บำบัด และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในจังหวัด 



 
 

3) ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ             
ดำเนินชีวิต 

4) พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัย 
5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

พ้ืนที ่
6) พัฒนากระบวนการยุติธรรมในระดับพ้ืนที่ 
7) ส่งเสริมและฟ้ืนฟูวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

  5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกัน 
                                     ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   แนวทางการพัฒนา 

1) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันทรัพยากร 
2) การบริหารจัดการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
3) การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

1.4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรักในถ่ินกำเนิด เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา”  
 4.1 เป้าประสงค ์
       1. ส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าในหลายๆ รูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
  2. จัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการกีฬา การออกกำลังกายและการสาธารณสุข 
  3. ส่งเสริมการลงทุนและการประกอบอาชีพของประชาชน 
  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสและแก้ไขปัญหา               
                     ยาเสพติด 
  6. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ              
                    ให้ทันสมัย 
  7. ส่งเสริมกิจกรรมของศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  8. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ต้องทำ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ/จังหวัด 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
แนวทางการพัฒนา 
1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตยโดยการเสริมสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันของประชาชนในชาติและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2) สนับสนุนให้มีการปรองดองสมานฉันท์และการฟื้นฟูประชาธิปไตยของคนในชาติ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

1.  เกษตรคุณภาพสูง 
2.  ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
3.  ไม้เศรษฐกิจ 
4. การท่องเที่ยว 



 
 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3) พัฒนาอาชีพเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของ

ตลาดแรงงาน 
4) จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน 
แนวทางการพัฒนา 
1) จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำ 
2) พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
3) พัฒนาระบบน้ำประปาและระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพและเพียงพอ 
4) ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

4. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
แนวทางการพัฒนา 
1) ศึกษา สำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและรณรงค์เพ่ือลดและป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
2) พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง หมอกควันรวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ 
3) จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ตำรวจบ้าน/ชรบ. 

5. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางการพัฒนา 
1) สร้างจิตสำนึก รณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนในการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพ

ติดและพัฒนาอาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
              สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
        แนวทางการพัฒนา 

1) จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส                    
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผู้ป่วยยากไร้  

2) จัดหาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สู งอายุ  คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผู้ป่วยยากไร้ 

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4) จัดให้มีบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
5) ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
6) ส่งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
7) ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในพ้ืนที่ขาดแคลน 
8) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9) จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน 



 
 

10) การบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา  
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
2) สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่สำหรับการศึกษา 

 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ                        
              ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของศาสนา 
2) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนและนำไปเผยแพร่

อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบำรุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน 

 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา 
       แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพ่ือมวลชนและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาสมัครเล่นและกีฬา
อาชีพ 

2) จัดสร้างและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการออกกำลังกายและ               
การกีฬา 

 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรม 
       แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 
2) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัยเพ่ือ                   
                การบริการประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาด สวยงาม 
2) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย 
3) จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือ

การพัฒนา (GIS) 
 12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนชุมชน 
  แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนชุมชนแก่ผู้นำทุกภาคส่วนและ 



 
 

ประชาชนทั่วไป 
2) สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน 

 
  



 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ 
 (พ.ศ.2561 – 2570) 

วิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นน่าอยู่  คุณภาพชีวิตดี  มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเลิศ”  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทำ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ/จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
1)เกษตรคุณภาพสูง 
  2)ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
  3) ไม้เศรษฐกิจ 
4) การท่องเที่ยว 

1) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3) พัฒนาอาชีพเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
4) จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทางการตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

1.2จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน 1) จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำ 
2) พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  
3) พัฒนาระบบน้ำประปาและระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพและ
เพียงพอ 
4)ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานในการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ 
5) ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

1.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 1) ศึกษา สำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและรณรงค์เพ่ือลดและป้องกัน
การเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
2) พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง หมอกควัน 
รวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ 
3) จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ตำรวจบ้าน/ชรบ. 

1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1) สร้างจิตสำนึก รณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในการป้องกัน
ปราบปรามบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ 

 
  



 
 

2.ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับ
การ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1) จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผู้ป่วยยากไร้ 
2) จัดหาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4) จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
5) ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
6) ส่งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
7) ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในพ้ืนที่ขาดแคลน 
8) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
9) จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน 
10) การบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน 

2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
มาตรฐานและคุณภาพ 
2) ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่นักเรียนและเยาวชน 
3) สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่สำหรับ
การศึกษา 

2.3การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของ
ศาสนา 
2) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมคำสั่งสอนและนำไปเผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5)ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบำรุงรักษาศาสนสถานและ
โบราณสถาน 

2.4พัฒนาด้านการกีฬา 1) ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพื่อมวลชนและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศทางกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ 
2) จัดสร้างและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์
สำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

2.5.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
มีคุณธรรม 

1) พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมี
คุณธรรม 
2) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
การบริการประชาชน 

1) พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาด
สวยงาม 
2) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและ
ทันสมัย 
3) จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) และ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (GIS) 

2.7การพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.8พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทำแผน
ชุมชน 

1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนชุมชน
แก่ผู้นำทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป 
2) สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
“ชุมชนน่าอยู่  คู่เศรษฐกิจพอเพียง รู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ อ่างแม่มานน่าเที่ยว  ” 

 
 
 
 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
  4. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5. การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี 
  6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 
   
 
 
 1)  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายน่าอยู ่
 2)  เพ่ืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดี และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก 
 3)  เพ่ือพัฒนาการเศรษฐกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
 4)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรเพ่ือการเพ่ิมรายได้ของประชาชน  
 5)  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำในการปฏิบัติหน้าที่ 
 6)  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
   
 
  ๑. มีระบบผังเมืองเป็นไปตามกฎหมาย 
  2. มีจำนวนถนนที่ได้รับมาตรฐานมากขึ้น 
  3. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา/ 
                         ประชาชนทั่วไป 
  4. จำนวนกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
  5. จำนวนกิจกรรมที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดข้ึน 
  6. จำนวนกิจกรรมที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิต 
                         และทรัพย์สิน 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

2.1 วิสัยทัศน์ 

2.2 ยุทธศาสตร์ 

2.3 เป้าประสงค์ 

2.4 ตัวชี้วัด 



 
 

  7. มีการเสริมสร้างและรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก 
  8. มีการส่งเสริม สนับสนุนการเศรษฐกิจในพ้ืนที่รวมถึงการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ 
                        เศรษฐกิจพอเพียง 
  9.การพัฒนาข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ 
  10.ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                         และการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน 
 
 
 
 ๑. ประชาชนได้รับการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
 ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 ๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยและ สมัครสมานสามัคคี  
                    กัน 
 ๔. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
 ๕. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
 ๖. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข    
 ๗. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีความสะดวก ได้รับการพัฒนาอย่าง 
                    ทั่วถึง 
 ๘. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
 
  
 1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 

ที ่
 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำใหม้ี                
ประสิทธิภาพ 

- จำนวนถนนท่ีเพิ่มขึ้น และได้รับการบำรุงรักษา 
- จำนวนรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ ที่มีการ
ปรับปรุง/ก่อสร้าง 

2 พัฒนาระบบประปาหมู่บา้นและการบริหารจัดการให้ทั่วถึง 
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

- จำนวนแหล่งน้ำประปาท่ีไดร้ับการจัดหาปรับปรุง 
และขยายเขตใหไ้ด้มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

3 จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในทางสาธารณประโยชน์ - จำนวนไฟฟ้าสาธารณะทีต่ิดตั้งและได้รับการแก้ไขท่ี
เพิ่มขึ้น 

   
 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

ที ่
 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1 เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน สังคมและการมสี่วนร่วม - จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
- จำนวนกิจกรรมทีฝ่ึกอบรมเพิม่มากข้ึน 

2.5 ค่าเป้าหมาย 

2.6 กลยุทธ์ 



 
 

3) การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
 

ที ่
 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1 พัฒนาและจัดใหม้ีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและ 
ทั่วถึง 

- สามารถบริหารจดัการนำ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- จำนวนแหล่งน้ำท่ีได้จดัหาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

2 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

4) การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่
 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1 การจัดการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษา - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นด้านการศึกษาทีไ่ด้มาตรฐาน 
- มีสถานท่ีเรียนทีไ่ด้มาตรฐาน ทันสมัย มีความ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ บุคลากรมคีุณภาพ 

2 
 
 
 
 
 

3 
 

4 

การส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภมูิปัญญาและ 
ประเพณ ี
 
 
 
 
ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ ผูสู้งอาย ุ
ผู้ป่วยเอดส์และผูย้ากไร ้
  
รณรงค์การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 

- ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรกัษ์และ   
สืบทอดมากขึ้น 
 
- การสงเคราะห์ ผูสู้งอายุ ผู้พิการ และผูด้้อยโอกาสที่
เพิ่มขึ้น 
 
- การป้องกันการระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละปญัหายาเสพตดิที่ลดลง 

 
5)การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี 

 

ที ่
 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1 
 

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีคณุธรรม  
จริยธรรม ตามหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

- บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถปฏิบัติงาน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 การพัฒนาอาคารสถานท่ี และเครือ่งมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ 
และทันสมัย  เพื่อการบริการประชาชนและการปฏิบตัิงาน 

- มีอาคารสถานท่ีที่สะอาด สะดวก สวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน 
- มีเครื่องมือ เครื่องใช้อย่างพอเพียงและทันสมัย 

3 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและการจัดระบบงาน ให้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและประชาชนไดร้ับความ        
พึงพอใจ 

- ความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับบริการ และ  
ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต.หัวฝาย 
- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชน   
มีส่วนร่วมในการพัฒนาอบต.หัวฝาย 

  
 
  



 
 

6) การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ที ่
 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1 การส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทั่วถึง - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- จำนวนกิจกรรมทีฝ่ึกอบรมเพิม่มากข้ึน  

2 ส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬา - เยาวชนและประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการกีฬา
เพิ่มมากข้ึน  

 
  
 
 
  เนื่องด้วยตำบลหัวฝาย  เป็นตำบลที่มีหมู่บ้านและจำนวนประชากรจำนวนมาก การบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ  เกษตรกรรม 
การศึกษา โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ ไปอย่างพร้อมเพรียงกัน เพ่ือรองรับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงให้ทันการณ์ ต่อ
ปัจจุบัน โดยการสร้างกลไกให้ภาคีเครือข่ายฯ การพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้กำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวฝาย  ดังนี้ “การบริหารราชการแบบโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล” 
 
 

 

  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต.หัวฝาย 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 
 

 
 
 
 
 
  ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis/Gloabal Demand และ 
Trend 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weakness - W) 

ด้านสังคม 
๑. มีสถานศึกษาภาครัฐระดับพื้นฐานและการศึกษานอก
ระบบ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับความรู้ 
๒. มีหน่วยงานบริการและบุคลากรด้านสาธารณสุข
รองรับอย่างเพียงพอ 
๓. มีการอยู่เวรยามตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย
ของฝ่ายปกครอง 
๔. มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทา 
สาธารณภัยและตู้ว่าที่การตำรวจ 
๕.มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ เช่น กลุ่มข้าราชการบำนาญ กลุ่ ม
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อาศัยอยู่ในชุมชุน ภาคประชาชนหลาย
กลุ่มมีความเข้มแข็ง 
๖. มีโบราณสถานที่สำคัญ เช่น วัดศรีดอก วัดช่องลม 
 วัดทุ่งเจริญ วัดดอนชัย 

ด้านสังคม 
๑. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียน      
ในโรงเรียนในตัวจังหวัดหรือนอกเขตพ้ืนที่ 
๒. เด็ก เยาวชนขาดคุณธรรม จริยธรรม และทักษะ 
ในการดำรงชีวิต 
๓. มีพื้นท่ีรับผิดชอบกว้างขวาง  
๔. ชุมชนแออัด 
5. ไม่มีระบบไฟจราจร ยังขาดความปลอดภัย 
6. ประชาชนมีรายได้ไม่ม่ันคง มีหนี้สิน 
7. ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่ยังไม่เห็น
ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้าน
ต่าง ๆ ของอบต. และในชุมชนของตนเอง 
๗. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการดูแลและ
รักษาสุขภาพ 

 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. มีการคมนาคมท่ีสะดวก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัด 
มีถนนที่สามารถติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 
๒. มีระบบการผลิตน้ำประปา 
๔. มีแหล่งน้ำธรรมชาติ 

 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพ่ือรองรับการพัฒนาใน  
    อนาคต 
๒. มีพื้นท่ีรับผิดชอบกว้าง  
3. ขาดการบริหารจัดการใช้น้ำอย่างเป็นระบบ 
4. ไม่มีเครื่องจักรกลหนักเพ่ือใช้งาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

3. การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 



 
 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weakness - W) 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. มีบุคลากรและหน่วยงานด้านสาธารณสุขและ 
    สิ่งแวดล้อมรองรับ 
๒. มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ 
๓. มีพื้นท่ีป่าสงวนอยู่ในความรับผิดชอบของเขตอุทยาน 
    แห่งชาติลำน้ำน่านคอยดูแล 
๔. มีอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. ไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมี     
    ประสิทธิภาพ ทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัย  
    แล้งซ้ำซาก เป็นภาระด้านงบประมาณท่ีต้อง  
    ช่วยเหลือ 
๒. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษา 
     สิ่งแวดล้อม 
3. ขาดระบบการกำจัดน้ำเสีย 
 

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๑. มีประเพณีลอยกระทง  
๒. มีพื้นท่ีสำหรับทำการเกษตร 
 

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๑. แหล่งน้ำธรรมชาติไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอด 
    ทั้งป ี
๒. เกษตรกรใช้สารเคมีในการทำการเกษตร 
๓. ขาดความรู้ความเข้าใจในการเกษตร มีการปลูก 
    พืชเชิงเดี่ยว ทำให้ผลผลิตไม่มีความหลากหลาย 
    และมีราคาค่อนข้างต่ำ 
๔. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมไม่ได้ 
    รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร 
๕. การรวมกลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็ง ขาดความรู้ด้าน   
    การผลิตและเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต 
๖. ขาดตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ด้านการบริหารจัดการ 
๑. องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายใน และกำหนด 
    หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่างชัดเจน 
๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ 
    ดำเนินการผ่านทางเว็บไซด์และเสียงตามสายของ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อย่างสม่ำเสมอ 
๓. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมใน  
    การจัดการฝึกอบรมและส่งเสริมให้เข้ารับการ 
    ฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
๑. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการพัฒนา 
๒. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
    ในกฎระเบียบ ระบบการบริการสมัยใหม่ที่มี 
    เทคนิค และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง 
๓. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในพื้นที่ 
    ยังไม่ทั่วถึง 
๔. ชุมชนและประชาชนยังให้ความสนใจเข้ามามี 
    ส่วนรว่มในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
    หัวฝาย ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 
    ทำแผน 
๕. หน่วยงานภายในยังไม่สามารถเชื่อมโยงระบบ 
    ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 
๖. สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานไม่เอื้อต่อการ 
    ทำงานที่เป็นระบบ 



 
 

 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity - O) อุปสรรค (Threats- T)  
๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย  
    อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
    กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ 
    ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ 
    ประชาชนในท้องถิ่น 
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  
    สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความ 
    ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน  
    และท่ัวถึง 
1. กระแสธรรมาภิบาลเป็นวาระแห่งชาติที่ก่อให้เกิด    
    ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความโปร่งใสที่จะทำให้ 
    ประชาชนเกิดความศรัทธาและความม่ันใจในการ 
    ทำงานของรัฐ 
๔. รัฐบาลมีนโยบายกำหนดให้การแก้ไขและป้องกัน 
    ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
๕. นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนา 
    ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้าง 
    เอกลักษณ์ ส่งเสริมองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือยกระดับ 
    มาตรฐานคุณภาพ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
๖. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    (IT) 
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดรูปแบบการ 
    บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นอิสระ 
    มากขึ้น 
8. รัฐมีนโยบายนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคม 
    อาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยสร้างความพร้อมและความ 
    เข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
    การเมืองและความม่ันคง 
 
 

๑. นโยบายของรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ขาด  
    ความต่อเนื่องทำให้การปฏิบัติงานไม่สัมฤทธิ์ผล 
๒. วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
    ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง ส่งผลต่อ 
    พฤติกรรมเด็กก่อให้เกิดปัญหาสังคม เช่น การติด 
    ยาเสพติด การติดเกมส์คอมพิวเตอร์ ปัญหา 
    สุขภาพจิต  โรคเอดส์และการแพร่ระบาดของ 
     โรคอุบัติใหม ่
๓. ประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง ประชากร 
    ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการจัดการขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านสวัสดิการสังคม การ 
    สาธารณสุข 
๔. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทำลาย 
    สิ่งแวดล้อมส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ำ           
    เน่าเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศเพ่ิมมากขึ้น 
๕. ปัญหาราคาน้ำมันที่เพ่ิมสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนใน 
    การดำรงชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ประชาชนที่มี 
    รายได้น้อย มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
๖. การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดขึ้น 
    บ่อยและมีความรุนแรงมากข้ึน 
๗. การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคม 
    อาเซียน ของภาครัฐ กลุ่มองค์กร ผู้ประกอบการ  
    ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีองค์ความรู้เพื่อ 
    เตรียมพร้อมรับมือ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
  จากนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย และข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา (Base Line 
Data) ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์และศึกษาในบทที่ผ่านมา เพ่ือที่จะทราบสถานการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและ
ศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์ในทุกด้านการพัฒนา
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งจะต้องทำการ
วิเคราะห์หาโอกาสหรือจุดแข็งเพ่ือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดอ่อนและ
อุปสรรคของการพัฒนาที่ต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการประเมินความพร้อมและเตรียมการในการ
ปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการพัฒนา ขอบข่ายและปริมาณ          
ของปัญหา 

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม     
ในอนาคต 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. ถนนในหมู่บ้านบางสายยัง
เป็นถนนลูกรัง 

2. ถนนชำรุดไม่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

3. จุดติดตั้งป้ายสัญญาณ
การจราจรต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง 

4. น้ำท่วมขังถนนและราง
ระบายน้ำ 

5. ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง 

ทุกหมู่บ้านในเขต        
ตำบลหัวฝาย 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน 

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ    
ขอบทางถนนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังถนน 

- ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ในที่ทางสาธารณะ 

ด้านเศรษฐกิจ 1. ขาดการรวมกลุ่มเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 

2. ไม่มีตลาดรองรับสินค้า 

3. สถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้รับ
การส่งเสริม  

ประชาชนและพ้ืนที่ใน
เขตตำบลหัวฝาย 

- ส่งเสริมและสนับสนุน
จัดตั้งกลุ่มอาชีพอย่าง
ยั่งยืน 

- ส่งเสริมและสนับสนุน 
หาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์
จากกลุ่มอาชีพ 

- ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว
ภายในตำบลให้เป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วไป 

 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 



 
 

ประเด็นการพัฒนา ขอบข่ายและปริมาณ          
ของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม     
ในอนาคต 

ด้านสังคม 1. ปัญหายาเสพติด 

2. ปัญหาความยากจน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลหัวฝาย 

- รณรงค์, อบรมให้ความรู้
เด็ก เยาวชน และกลุ่ม
เสี่ยงให้ทราบถึงโทษและ
ภัยของยาเสพติด 

- สนับสนุนให้มีอาชีพหลัก
และอาชีพเสริม 

ด้านสาธารณสุข 1. ประชาชนขาดความสนใจ
ในการรักษาสุขภาพและ
สุขอนามัย 

2. ประชาชนในพื้นท่ีขาดการ
ตื่นตัวในการเล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลหัวฝาย 

- รณรงค์และจัดอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

1. ประชาชนขาดความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  
ไม่ให้ความสำคัญ การห่างวัด 
ห่างศาสนา 

2.  เด็กและเยาวชนขาดองค์
ความรู้ด้านศิลปะ และเข้าใจ
ถึงคุณค่าของศิลปะ ขาดการ
นำศิลปะมากล่อมเกลาเด็ก
และเยาวชนให้มีจิตใจที่
ละเอียดอ่อน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและเอ้ืออาทรต่อ
ผู้อื่น ขาดการส่งเสริม 
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้ ทำกิจกรรม หรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงออก  

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบล          หัวฝาย 

- รณรงค์และจัดอบรม
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

- ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีฯ เพื่อให้
ประชาชนในพื้นท่ีร่วมกัน
รักและหวงแหน ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีฯ 

- ส่งเสริม สนับสนุนในการ
ดำเนินกิจกรรมที่อนุรักษ์
และคงไว้ซึ่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้สืบต่อไป 

ด้านแหล่งน้ำ 

 

1. ไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอ
สำหรับทำการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กลุ่มเกษตรกรในเขต
พ้ืนที่ตำบลหัวฝาย 

- จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการ 
เกษตรสำหรับเกษตรกร 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. บ้านเรือนประชาชนปล่อย
น้ำเสียลงสู่รางระบายน้ำ2. 
ประชาชนไม่ให้ความสำคัญใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลหัวฝาย 

- รณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชน 

 



 
 

ประเด็นการพัฒนา ขอบข่ายและปริมาณ          
ของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม     
ในอนาคต 

ด้านการเมือง การ
บริหาร 

1. ประชาชนไม่ได้รับข่าวสาร
ทางราชการอย่างทั่วถึง 

2. ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น 

3. ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ดี
และความไม่เข้าใจต่อระบบ
การบริหารงานของ อบต. 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลหัวฝาย 

- เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ และกิจกรรมของ 
อบต. ให้ประชาชนทราบ
มากขึ้น 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของประชาชน 

- ปรับปรุง พัฒนาการ
บริหารงานภายในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างความเชื่อ 

 

ความโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย พ.ศ. 2566 –2570(ต่อ) 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
    โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย พ.ศ. 2566 - 2570 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

 

แผนพัฒนาฯ 
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 8 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 9 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 10 

 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ         
จังหวัดแพร่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.           

ในเขต 
จังหวัดแพร่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
(ต้องทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(เลือกทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
(ต้องทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(ต้องทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
(ต้องทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
(เลือกทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
(เลือกทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
(เลือกทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
(เลือกทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
(เลือกทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
(เลือกทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
(เลือกทำ) 

แบบ ยท.01 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.           

ในเขต 
จังหวัดแพร่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
(ต้องทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(เลือกทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
(ต้องทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(ต้องทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
(ต้องทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
(เลือกทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
(เลือกทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
(เลือกทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
(เลือกทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
(เลือกทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
(เลือกทำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
(เลือกทำ) 

1.  เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวฝาย
น่าอยู ่

2. เพื่ออนรุักษ์
ขนบธรรมเนยีม 
วัฒนธรรมประเพณีอนัดี 
และเผยแพร่ให้เป็นที่รูจ้ัก 
 

3.  เพื่อพัฒนาการ
เศรษฐกิจในเขต 
อบต.หัวฝาย 

4.  ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการเกษตรเพื่อการ
เพิ่มรายได้ของประชาชน 

5.  เพื่อพฒันาองค์ความรู้
ให้กับข้าราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจำใน
การปฏิบัติหน้าที ่
 

6.  เพื่อให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารสว่นตำบลหัวฝาย
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการ
บริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  

2. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

3. การพฒันาด้านแหล่ง
น้ำ 

4. การพัฒนาดา้นสังคม 
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5. การพัฒนาองค์กร
และการบริหารจัดการที่
ดี 

6. การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต.      
หัวฝาย 

เป้าประสงค์ 



 
 

 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย พ.ศ. 2566 –2570(ตอ่) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวฝาย
น่าอยู ่

2. เพื่ออนรุักษ์
ขนบธรรมเนยีม 
วัฒนธรรมประเพณีอนัดี 
และเผยแพร่ให้เป็นที่รูจ้ัก 
 

3.  เพื่อพัฒนาการ
เศรษฐกิจในเขต 
อบต.หัวฝาย 

4.  ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการเกษตรเพื่อการ
เพิ่มรายได้ของประชาชน 

5.  เพื่อพฒันาองค์ความรู้
ให้กับข้าราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจำใน
การปฏิบัติหน้าที ่
 

6.  เพื่อให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารสว่นตำบลหัวฝาย
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการ
บริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
 

กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ 7 

แผนงาน
เคหะฯ 

แผนงาน 
สาธารณสุขฯ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็งฯ 

แผนงาน 
รักษาความ      

สงบฯ 

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน 
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การศึกษาฯ 

แผนงาน 
สังคม

สงเคราะห์ฯ 

เป้าประสงค์ 

แผนงาน 

โครงการ
อบต.

เคลื่อนที่ฯ 

โครงการ
พัฒนา

ศักยภาพฯ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 

คสล. 

โครงการ
ปลูกหญา้

แฝก 

โครงการ
ปล่อยพันธ์

ปลาฯ 

โครงการ
ส่งเสริม

คุณภาพชีวติ 

โครงการรับ
ลงทะเบยีนผู้
มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยงัชีพ 

โครงการ
สร้าง

หลักประกันฯ 

เบี้ยยงัชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

โครงการ
อาหาร
กลางวัน 

โครงการ
ประเพณี
สงกรานต ์

โครงการ
ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยั 

โครงการ
หล่อเทียนฯ 

โครงการ
ควบคุม     
ไฟป่าฯ 

แผนงาน 
ศาสนาฯ 

โครงการ
ควบคุม

ป้องกันโรคฯ 

โครงการ
ส่งเสริมเสรมิ

สุขภาพฯ 

โครงการ
ส่งเสริม

คุณภาพชีวติ 

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพผู้

ประกาศข่าว 

ผลผลิต/
โครงการ 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

ชุมชนน่าอยู่   คู่เศรษฐกิจพอเพียง รู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ อ่างแม่มานน่าเที่ยว 

1.  เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวฝาย
น่าอยู ่

2. เพื่ออนรุักษ์
ขนบธรรมเนยีม 
วัฒนธรรมประเพณีอนัดี 
และเผยแพร่ให้เป็นที่รูจ้ัก 
 

3.  เพื่อพัฒนาการ
เศรษฐกิจในเขต 
อบต.หัวฝาย 

4.  ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการเกษตรเพื่อการ
เพิ่มรายได้ของประชาชน 

5.  เพื่อพฒันาองค์ความรู้
ให้กับข้าราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจำใน
การปฏิบัติหน้าที ่
 

6.  เพื่อให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารสว่นตำบลหัวฝาย
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการ
บริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  

2. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

3. การพฒันาด้านแหล่ง
น้ำ 

4. การพัฒนาดา้นสังคม 
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5. การพัฒนาองค์กรและ
การบริหารจัดการที่ดี 

 

6. การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

แบบ ยท.02 

วิสัยทัศน ์

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย ๑. ประชาชนได้รับ
การศึกษา เรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
ตลอดชีวิต 

๒. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนเข้มแข็ง 
สังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

๓. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ชุมชนมี
ความสงบเรยีบรอ้ย
และ สมัครสมาน 
สามัคคีกัน 

๔.ประชาชนมี
ความรู้และ
บำรุงรักษา ศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดี
งาม 
  

๕. ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้
 
  

๖. มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อมไม่
เป็นพิษทำให้
ชุมชนน่าอยู่อย่าง
สงบสุข 
  

๗. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการมี
ความสะดวก  
ได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึง
  

๘. การบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีดี
และมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
ได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึง
  



 
 

 

แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)(ต่อ) 

 

 

 
     
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) (ต่อ) 

ค่าเป้าหมาย ๑. ประชาชนได้รับ
การศึกษา เรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
ตลอดชีวิต 

๔.ประชาชนมี
ความรู้และ
บำรุงรักษา ศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดี
งาม 
  

3 
๑. การจัดการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษา 
2. การส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
และประเพณี 
 

กลยุทธ ์

๒. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนเข้มแข็ง 
สังคมอยู่เย็นเป็น
สุข 

2 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคมและการมี
ส่วนร่วม 
2) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชน 
3) รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4) ส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุม 
5) ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ยากไร้ 
6) ส่งเสริมการออกกำลังกายและการกีฬา 

๓. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ชุมชนมี
ความสงบเรยีบรอ้ย
และ สมัครสมาน 
สามัคคีกัน 

5 
1) รณรงค์และป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
2) การบรรเทาและฟื้นฟู ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
3) การบูรณาการการบรรเทาภัยพิบัติร่วมกับทุกภาค
ส่วน 
4) พัฒนาประสิทธิภาพ อปพร., ชรบ. และตำรวจ
บ้าน 

 

๕. ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้
 
  

4 
1) การส่งเสริมพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภาพ 
2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวในพื้นที่ 
3) พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 
4) ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจตามฤดูกาล 
5) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าเป้าหมาย ๖. มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อมไม่
เป็นพิษทำให้
ชุมชนน่าอยู่อย่าง
สงบสุข 
  

๗. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการมี
ความสะดวก  
ได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึง
  

๘. การบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีดี
และมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
ได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึง
  

6 
1) จัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
2) การบริหารจัดการขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
3) การส่งเสริมการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่า 
4) ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 
5) การส่งเสริมการกำจัดน้ำเสียในครัวเรือน 
6) การบริหารจัดการกัดเซาะตลิ่งและการพังทลายของ
หน้าดิน 

1 
1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำให้มี
ประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านและการบริหารจัดการให้
ทั่วถึง เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 
3) จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในทางสาธารณะประโยชน์ 
 

7 
1) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมี
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
2) การพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ให้
เพียงพอและทันสมัย เพื่อการบริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน 
3) การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและการจัด
ระบบงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและ
ประชาชนได้รับความพึงพอใจ 

กลยุทธ ์



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลยุทธ ์ กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ 7 

แผนงาน แผนงาน
เคหะฯ 

แผนงาน 
สาธารณสุขฯ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็งฯ 

แผนงาน 
รักษาความ      

สงบฯ 

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน 
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน 
การศึกษาฯ 

แผนงาน 
สังคม

สงเคราะห์ฯ 

แผนงาน 
ศาสนาฯ 


