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คํานํา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว8าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส8วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ กําหนดให�มีแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ินซ่ึงเป7นแผนระยะยาว เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
องค�กรปกครองส8วนท�องถ่ินเป7นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส8วนท�องถ่ินท่ีกําหนด
ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส8วนท�องถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน� พันธกิจ และ
จุดมุ8งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยพิจารณาจากความต�องการของประชาชน นโยบายของผู�บริหาร
ท�องถ่ิน ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด/กลุ8มจังหวัด กรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส8วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ ข�อมูล
พ้ืนฐานจากหน8วยงานต8างๆ นั้น 

 องค�การบริหารส8วนตําบลศรีถ�อย ในฐานะองค�กรปกครองส8วนท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีในการบริการ
สาธารณะแก8ประชาชนภายในท�องถ่ิน ได�ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตร�เพ่ือการพัฒนา
ท�องถ่ิน เพ่ือใช�เป7นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาประสานการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ี ท้ังนี้เพ่ือ
ความสอดคล�องสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานจังหวัดแบบบูรณาการภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด
และเพ่ือกําหนดเป7นแนวทางการพัฒนาท�องถ่ินตอบสนองและแก�ไขปCญหาความเดือดร�อนให�ประชาชนภายใน
ท�องถ่ิน 

 แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส8วนตําบลศรีถ�อยฉบับนี้ เป7นเครื่องมือในการบริหาร
ราชการขององค�การบริหารส8วนตําบลศรีถ�อยและผู�ซ่ึงเก่ียวข�องทุกฝTายจะมีส8วนสําคัญในการผลักดันให�บรรลุ
เปUาประสงค�ท่ีกําหนดไว� อันเป7นการตอบสนองนโยบายท่ีมุ8งประโยชน�สูงสุดของประชาชนต8อไป 

 

องค�การบริหารส8วนตําบลศรีถ�อย 

อําเภอแม8สรวย  จังหวัดเชียงราย 
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บทนํา 
ความเป�นมาและความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท!องถ่ิน 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให�องค การบริหารส�วนตําบล มีหน�าท่ีในการจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดให�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร การพัฒนา     
ซ่ึงหมายความว�า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร และ     
แนวทางการพัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงแสดงวิสัยทัศน  พันธกิจ และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา
ในอนาคต โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการบริหารราชการแผ�นดิน        
แผนยุทธศาสตร การพัฒนา จังหวัด อําเภอ นโยบายของผู�บริหารท�องถ่ินท่ีแถลงต�อสภาท�องถ่ิน และแผนชุมชน 
ดังนั้น องค การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย จึงได�จัดทําแผนยุทธศาสตร การพัฒนาให�เป=นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

การวางแผนเป=นกระบวนการมองไปข�างหน�าและกําหนดการใช�ทรัพยากรขององค กร โดย
กําหนดกิจกรรมต�างๆ ไว�ล�วงหน�า ให�บรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค  นโยบาย เป@าหมาย ขององค กร ซ่ึง
เก่ียวข�องกับชีวิตความเป=นอยู�ท่ีดีของประชาชนในท�องถ่ิน การท่ีองค การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อยจะพัฒนาไป
ในทิศทางใดจําเป=นต�องมีการกําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตร เพ่ือแปลงสู�การปฏิบัติ แผนยุทธศาสตร          
การพัฒนาองค การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย (พ.ศ.2559-2563) มีลักษณะเป=นแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ปH ซ่ึง
อาศัยกระบวนการในการวิเคราะห สถานการณ และสภาพแวดล�อมเพ่ือให�ทราบถึงจุดเด�น จุดด�อย อุปสรรค 
และโอกาสจากแผนยุทธศาสตร  การพัฒนาตําบล เพ่ือนํามากําหนดทิศทางในการพัฒนาโดยการกําหนด
วิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค  เป@าหมายและยุทธศาสตร ในการพัฒนา เพ่ือให�การบริหารการจัดสรร
ทรัพยากรขององค การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อยซ่ึงมีอยู�อย�างจํากัด เป=นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
มีความยืดหยุ�นและสอดคล�องกับสถานการณ  และสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อย�างรวดเร็ว 

แผนยุทธศาสตร การพัฒนาขององค การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อยได�จัดทําข้ึนโดยอาศัยหลักการ
และกรอบแนวทางท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. นโยบายของนายกองค การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย ท่ีได�แถลงต�อสภาองค การบริหารส�วน
ตําบลศรีถ�อย เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2556 

บทที่ 1 
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2. กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินจังหวัดเชียงราย กําหนดไว�และสอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 11 แผนยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัด แผนอําเภอ แผนชุมชน 

3. ปLญหาความต�องการท่ีสําคัญจากประชาคมตําบลศรีถ�อย 

องค ประกอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร  จะประกอบไปด�วย ลักษณะของแผนยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร การพัฒนา ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร การพัฒนา และประโยชน ของ   
การจัดทําแผนยุทธศาสตร การพัฒนา โดยเสนอตามรายหัวข�อดังนี้ 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร การพัฒนา เป=นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาองค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ 
จุดมุ� งหมายเ พ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล�องกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ              
แผนการบริหารราชการแผ�นดิน ยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน  

การวางแผนยุทธศาสตร การพัฒนามีความสําคัญต�อองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป=นอย�างยิ่ง ท้ังนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร การพัฒนาเป=นแผนพัฒนาท่ีมุ�งไปสู�สภาพการณ ท่ีต�องการให�เกิดข้ึนในอนาคตเป=น
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มุ�งไปสู�ภาพการณ อันพึงประสงค ได�
อย�างเท�าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดได�อย�างมีประสิทธิภาพ      
การจัดทําแผนยุทธศาสตร การพัฒนาจึงเป=นการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน     
ท่ีต�องกําหนดถึงสภาพการณ ท่ีต�องการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทําให�บรรลุถึงสภาพการณ นั้น 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร การพัฒนาขององค การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย ต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของ
การรวบรวมและการวิเคราะห ข�อมูลอย�างรอบด�านและเป=นระบบ ท้ังนี้เพ่ือให�ได�แผนยุทธศาสตร การพัฒนาท่ี
สามารถนําไปสู�การแก�ไขปLญหาและสนองตอบต�อความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินได�อย�างแท�จริง 

1.2 วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร การพัฒนาขององค การบริหารส�วนตําบล มีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
(1)  เพ่ือกําหนดสภาพการพัฒนาท่ีพึงประสงค หรือเป@าหมายการพัฒนาขององค การบริหารส�วน

ตําบล ตามความต�องการของประชาชน 
(2)  เพ่ือกําหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก�ไขปLญหาความเดือดร�อนของ

ประชาชนและเพ่ือนําไปสู�การบรรลุเป@าหมายการพัฒนา 
(3)  เพ่ือใช�เป=นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค การบริหารส�วนตําบลได�

อย�างท่ัวถึง เป=นธรรม และเป=นไปตามลําดับความจําเป=นเร�งด�วน 
(4)  เพ่ือใช�เป=นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหน�วยงานอ่ืนๆในพ้ืนท่ี 
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(5)  เพ่ือใช�เป=นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปH และแผนการดําเนินงานขององค การบริหาร
ส�วนตําบล 

1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

  ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

  งานโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค การบริหารส�วนตําบล ซ่ึงมีหน�าท่ีรับผิดชอบใน    
การจัดทําแผนพัฒนาองค การบริหารส�วนตําบลได�ชี้แจงวัตถุประสงค  ความสําคัญ แนวทาง และข้ันตอนใน   
การจัดทําแผนยุทธศาสตร การพัฒนาองค การบริหารส�วนตําบลให�ผู�บริหารทราบ และคณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ินจัดประชุมประชาคมท�องถ่ิน ส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือแจ�งแนวทางการพัฒนา
ท�องถ่ิน รับทราบปLญหา ความต�องการ ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนความช�วยเหลือทางวิชาการ ข�อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน�วยงานต�างๆ และข�อมูลจากแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบ 

 1.1 การรวบรวมข!อมูลและป1ญหาสําคัญ 

  (1) การเก็บรวบรวมข�อมูล ในการจัดทํายุทธศาสตร การพัฒนาขององค การบริหารส�วน
ตําบลศรีถ�อย ได�มีการรวบรวมและจัดทําฐานข�อมูล ได�แก� ข�อมูลเบ้ืองต�นในด�านการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข�อมูลได�แสดงแนวโน�มท่ีเปลี่ยนแปลงไป และการวิเคราะห ข�อมูล ตลอดจนการให�
ความเห็น ซ่ึงข�อมูลท่ีจัดทํา ได�แก� ข�อมูลประชากร อาชีพและรายได� สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร            
การคมนาคมขนส�ง การพาณิชย  การลงทุน อุตสาหกรรม และข�อมูลงบประมาณ เป=นต�น 

  (2) การรวบรวมปLญหาสําคัญ องค การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อยนําข�อมูลท่ีได�จากการทํา
ประชาคมและข�อมูลทุติยภูมิท่ีผ�านการวิเคราะห และจัดเก็บอย�างเป=นระบบขององค กรเจ�าของข�อมูล เพ่ือนํามา
วิเคราะห และเลือกปLญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามากําหนดยุทธศาสตร ในการตอบสนองปLญหาความต�องการของ
สาธารณชน นอกจากนี้ยังได�นําข�อมูลจากแผนพัฒนาของท�องถ่ินอ่ืนและแผนแม�บทชุมชนมาประกอบ       
การพิจาณาด�วย 

 1.2 การวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท!องถ่ินในป1จจุบัน 

  เป=นการประเมินโดยวิเคราะห ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข�อจํากัด อันเป=นสภาวะ
แวดล�อมภายนอกท่ีมีผลต�อการพัฒนาด�านต�าง ๆ ของท�องถ่ิน รวมท้ังการวิเคราะห จุดอ�อน จุดแข็งของท�องถ่ิน 
อันเป=นสภาวะแวดล�อมภายในองค การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย ซ่ึงท้ังหมดเป=นการประเมินสถานภาพของ
ท�องถ่ินในปLจจุบันสําหรับใช�เป=นประโยชน ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในอนาคต โดยใช�เทคนิค 
SWOT Analysis การพิจารณาถึงปLจจัยภายใน ได�แก� จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ�อน (Weak – W) และ
ปLจจัยภายนอก ได�แก� โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) 

 



4 

 

  1.3  การกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท!องถ่ิน 

  วิสัยทัศน� (Vision) เป=นถ�อยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณ ในอุดมคติ เป=นจุดหมายท่ีต�องการให�
เกิดข้ึนในอนาคต ต�องการให�องค กรพัฒนาหรือเป=นไปในทิศทางใด โดยการประเมินสภาพท่ีเป=นอยู�ในปLจจุบัน 
ผลการพัฒนาท่ีผ�านมาในอดีต และความต�องการของทุกฝdายในท�องถ่ินให�บรรลุถึงความต�องการในอนาคต 

  ภารกิจหลัก เป=นถ�อยแถลงท่ีแสดงถึงลักษณะหรือขอบข�ายในการดําเนินงานขององค การ
บริหารส�วนตําบลศรีถ�อยเก่ียวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมท้ังแนวคิดและ
ภาพลักษณ ท่ีต�องการนําเสนอ ปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนตําบลเป=น
ขอบเขตของบทบาทหน�าท่ีหลักหรือขอบเขตของกิจกรรมท่ีมุ�งเน�นเป=นพิเศษท่ีจะต�องดําเนินการเพ่ือให�บรรลุ
วิสัยทัศน ท่ีกําหนดไว� 

 การกําหนดภารกิจมีแนวทางการดําเนินการแยกเป=น 2 ระดับ คือ 

 1) ภารกิจตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ท่ีกําหนดอํานาจหน�าท่ีขององค การบริหารส�วนตําบล 

 2) พันธกิจหลักท่ีองค การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย มุ�งม่ันท่ีจะดําเนินการเพ่ือให�บรรลุถึงวิสัยทัศน ท่ี
กําหนดไว� การกําหนดพันธกิจหลักมีลักษณะท่ีสอดคล�องกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบและไม�ขัดแย�งต�อ
บทบาทและความรับผิดชอบในอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย 

  1.4  การกําหนดจุดมุ=งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

  จุดมุ=งหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาท่ีย่ังยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ี
ควรค�าแก�การดําเนินงานท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล�อมขององค การบริหารส�วนตําบล  
ท่ีก�อให�เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและสอดคล�องกับวิสัยทัศน และพันธกิจหลัก และมีความเป=นไปได�ในทางปฏิบัติ 

  1.5  การกําหนดเป@าหมายการพัฒนาท!องถ่ิน 

  เป=นการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งท่ีต�องการให�บรรลุผลสําเร็จท่ีต�องการในแต�ละ
จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนาภายในเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ในเชิงยุทธศาสตร ไว�ด�วยเพ่ือใช�ในกระบวนการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนา 

  1.6 การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก  

  ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป=นการวัด
ความก�าวหน�าของการบรรลุปLจจัยหลักแห�งความสําเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงาน
กับเป@าหมายท่ีกําหนดไว�  
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  1.7  การกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางพัฒนา 

  เม่ือได�ดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจหลัก วัตถุประสงค  และยุทธศาสตร การพัฒนา  
โดยอาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห  SWOT แล�วจึงได�กําหนดแนวทางการพัฒนาขององค การบริหารส�วนตําบล    
ศรีถ�อย ซ่ึงยุทธศาสตร การพัฒนาท�องถ่ิน คือ แนวคิดหรือวิธีการท่ีแยบคายอันบ�งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัว
ขององค กรว�าจะก�าวไปสู�เป@าหมายท่ีต�องการในอนาคตอย�างไร ยุทธศาสตร การพัฒนาจึงเป=นกรอบชี้นําหรือ   
หัวกระบวนของชุดแผนงาน ซ่ึงกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนท่ีปฏิบัติ เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค ท่ีวางไว� 

 ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทําร=างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค การบริหารส�วนตําบล รวบรวมแนวทางและ
ข�อมูลนํามาจัดทําร�างแผนยุทธศาสตร การพัฒนาตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินกําหนด โดยมีเค�า
โครงแผนยุทธศาสตร การพัฒนา ดังนี้ 

  บทท่ี 1 บทนํา 

  บทท่ี 2 สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

  บทท่ี 3 แผนยุทธศาสตร  ขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559-2563 

  บทท่ี 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร การพัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559 - 
2563 

  ข้ันตอนท่ี 3  การพิจารณาร=างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค การบริหารส�วนตําบล เสนอร�างแผน
ยุทธศาสตร การพัฒนาต�อคณะกรรมการพัฒนาองค การบริหารส�วนตําบลเพ่ือพิจารณา และปรับปรุงแก�ไขให�
สมบูรณ  หากมีข�อบกพร�องก�อนนําเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 

  ข้ันตอนท่ี 4  การอนุมัติและประกาศใช!แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

 เม่ือคณะกรรมการพัฒนาองค การบริหารส�วนตําบลพิจารณาร�างแผนยุทธศาสตร การพัฒนาเสร็จ
เรียบร�อยแล�ว เสนอต�อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาองค การบริหารส�วนตําบล 
พิจารณาให�ความเห็นชอบ และส�งคืนให�ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช� และแจ�งให�สภา
องค การบริหารส�วนตําบล คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค การบริหารส�วนจังหวัด อําเภอ 
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง และประกาศให�ประชาชนทราบต�อไป 
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1.4  ประโยชน�ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตร การพัฒนาเป=นเครื่องมือท่ีกําหนดแนวทางหรือวิธีการดําเนินงานเพ่ือช�วยให�
องค การบริหารส�วนตําบลสามารถนําไปใช�เป=นแนวทางในการปฏิบัติงานตามท่ีได�วางแผนไว�ให�สามารถบรรลุ
ตามเป@าหมายได�อย�างมีประสิทธิภาพท้ังด�านงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให�เกิดความเป=นธรรม 
ครอบคลุมท้ังตําบล และเกิดประโยชน สูงสุดแก�ประชาชน  

คณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น 

ผู�บริหารท�องถิน่ 

สภาท�องถิ่น 

ผู�บริหารท�องถิน่ 
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สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

2.1 ข�อมูลเก่ียวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย�สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.1.1. สภาพท่ัวไป 
 

          องค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย ได�รับการจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2538 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดต้ังองค�การบริหารส�วน
ตําบล วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช� เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2540 ป9จจุบันได�รับ    
การปรับขนาดองค�การบริหารส�วนตําบลจากขนาดเล็กเป;นองค�การบริหารส�วนตําบลขนาดกลาง ตามมติ
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2552 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 
2552             
  1. ท่ีตั้งและอาณาเขต        
  องค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย ต้ังอยู�เลขท่ี 59 หมู�ท่ี 2 บ�านป@าหวาย ตําบลศรีถ�อย อําเภอ
แม�สรวย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อท่ีประมาณ 222.58 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อท่ีประมาณ 139,113 ไร�      
โดยอยู�ห�างจากจังหวัดเชียงราย ประมาณ 60 กิโลเมตรและอยู�ห�างจากท่ีว�าการอําเภอแม�สรวย ไปทางทิศใต�
ประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต�อกับพ้ืนท่ีใกล�เคียง ดังนี้ 

 

 

 

 

    

 2. ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศส�วนใหญ�เป;นท่ีราบสูง และภูเขาสูงจากระดับน้ําทะเล 500 - 1,000 เมตร 
จากทิศเหนือและทิศตะวันออก มีแหล�งน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ ได�แก� แม�น้ําลาว ห�วยทรายขาว ห�วยต�นกอก   
ห�วยส�ม ห�วยเฮ้ีย และห�วยแม�ยางม้ิน ส�วนทางทิศใต� และทิศตะวันตกเฉียงใต� มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 
1,000 – 1,500 เมตร และมีท่ีราบลุ�มเชิงเขาเพียงเล็กน�อย 

ทิศเหนือ           ติดต�อกับ        ตําบลป@าแดด อําเภอแม�สรวย   

ทิศใต�               ติดต�อกับ        ตําบลท�ากHอ อําเภอแม�สรวย 

ทิศตะวันออก      ติดต�อกับ        ตําบลเจดีย�หลวง อําเภอแม�สรวย  

ทิศตะวันตก        ติดต�อกับ        อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม� 

บทที่ 2 
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สภาพภูมิอากาศของตําบลศรีถ�อยส�วนใหญ�อากาศเย็นสบายตลอดท้ังปJ หน�าหนาวอากาศจะ
หนาวจัด โดยมีการแบ�งออกเป;น 3 ฤดู คือ 

  -  ฤดูร�อน     เริ่มต้ังแต�เดือนมีนาคม – พฤษภาคม   อุณหภูมิเฉลี่ย  34 - 38 °C 

  -  ฤดูฝน      เริ่มต้ังแต�เดือนมิถุนายน – กันยายน   อุณหภูมิเฉลี่ย  25 - 33 °C 

  -  ฤดูหนาว   เริ่มต้ังแต�เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ�   อุณหภูมิเฉลี่ย  18 – 10 °C 

  3. เขตการปกครองและประชากร  

  องค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 12 หมู�บ�าน ได�แก� 

หมู�ท่ี ช่ือหมู�บ�าน ช่ือผู�ใหญ�บ�าน 
1 ทุ�งต�อม นายบุญมี    อุยี่ 
2 ป@าหวาย นายวิง      ไชยลังกา 
3 หนองบัวสรวย นายสมชาย  สมณะ 
4 แม�ยางม้ิน นายบุญฤทธิ์  เตOจHะ 
5 ห�วยเฮ้ีย นายสมาน  พรหมมาลัย 
6 พญากองดี นายสมบัติ    แสนเฒ�า 
7 ทุ�งยาว นายชัยวงค�  จันทร�เต็ม 
8 ศรีถ�อย นายอินทร�ชื่น   ยอดอินทร� 
9 อายิโกHะ นายสุวรรณ  โปทะ 
10 ทองทิพย� นายสมรัก    อินถา 
11 ใหม�แม�ยางม้ิน นายอธิน กุ�ยแก�ว 
12 ม�วงคํา นายบรรจง    แสงคํา  (กํานันตําบลศรีถ�อย) 

 

  ข�อมูลตามทะเบียนราษฎร  ประชากรท้ังสิ้น 6,281 คน แยกเป;น ชาย 3,217 คน หญิง 
3,064 คน จํานวนครัวเรือน 1,662 ครัวเรือน มีความหนาแน�นเฉลี่ย 27 คน/ตารางกิโลเมตร  

หมู�ท่ี ช่ือหมู�บ�าน 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 ทุ�งต�อม 100 169 175 344 
2 ป@าหวาย 51 84 73 157 
3 หนองบัวสรวย 94 159 150 309 
4 แม�ยางม้ิน 79 149 155 304 
5 ห�วยเฮ้ีย 202 384 360 744 
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หมู�ท่ี ช่ือหมู�บ�าน 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
6 พญากองดี 149 342 355 697 
7 ทุ�งยาว 178 322 311 633 
8 ศรีถ�อย 176 291 299 590 
9 อายิโกHะ 198 454 378 832 
10 ทองทิพย� 100 161 159 320 
11 ใหม�แม�ยางม้ิน 212 483 441 924 
12 ม�วงคํา 123 219 208 427 

รวมท้ังหมด 1,662 3,217 3,064 6,281 
 

ข�อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร� ท่ีทําการปกครองอําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย ณ เดือนธนัวาคม 2557   
 

2.1.2  ข�อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 
 

1. อาชีพ   

  การประกอบอาชีพหลักของประชากรในตําบลศรีถ�อย ได�แก� การทํานา, การทําสวน เช�น ลําไย, ส�ม 
และยางพารา เป;นต�น, ค�าขาย, รับจ�าง, พนักงานบริษัท, ห�างร�าน และรับราชการ 
 

  2. หน�วยธุรกิจในเขต อบต. 
 

    -  ป9Tมน้ํามันย�อย (ป9Tมหลอด)            20 แห�ง 
 

    -  โรงงานทําไวน�      1 แห�ง 
 

    -  ร�านขายเครื่องใช�ไฟฟVา     1 แห�ง 
 

    -  ตลาดสด      1 แห�ง 
 

    -  ร�านกOวยเต๋ียว, ขนมจีน             10 แห�ง 
 

-  ร�านบริการตัด แต�งผม หรือเสริมสวย     6 แห�ง 

-  ร�านขายของชํา             60 แห�ง 

-  โรงสีข�าว              13   แห�ง 

-  โรงสุรากลั่น      4   แห�ง 

-  โรงขนมจีน      1 แห�ง 

-  โรงป9Xนบล็อค,ทําท�อ     1 แห�ง 

-  โรงกลึง      - แห�ง 
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-  ร�านขายวัสดุก�อสร�าง     1 แห�ง 

-  ร�านคาราโอเกะ     - แห�ง 

-  โกดังชั่งข�าว      2   แห�ง 

-  ร�านขายปุYย      8 แห�ง 

-  โรงทําเฟอร�นิเจอร�      1  แห�ง 

-  ร�านซ�อมรถ       7  แห�ง 

-  ร�านซ�อมคอมพิวเตอร�      2  แห�ง 

-  ห�องเช�า        2  แห�ง 

-  ร�านรับซ้ือของเก�า       1  แห�ง 

-  ร�านขายเนื้อหมู       2  แห�ง 

-  โกดังเก็บสินค�า      2   แห�ง 

-  บริการตู�น้ํามันหยอดเหรียญ     2  แห�ง 

-  พ้ืนท่ีเช�าสัญญาณโทรศัพท�     2  แห�ง 

-  ร�านอินเตอร�เน็ต       1  แห�ง 

2.1.3 สภาพทางสังคม 
      1. การศึกษา 

-  โรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 แห�ง 

  1.  โรงเรียนบ�านห�วยเฮ้ีย   ต้ังอยู�  หมู�ท่ี  5 

  2.  โรงเรียนบ�านแม�ยางม้ิน  ต้ังอยู�  หมู�ท่ี  11 

-  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2 แห�ง 

  1.  โรงเรียนเวียงผาวิทยา   ต้ังอยู�  หมู�ท่ี  6 

  2.  โรงเรียนศรีถ�อยสุนทรราษฎร�วิทยา ต้ังอยู�  หมู�ท่ี  7 
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   -  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห�ง 

  1.  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านแม�ยางม้ิน ต้ังอยู�  หมู�ท่ี  4 

  2.  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดดอยจ�อง  ต้ังอยู�  หมู�ท่ี  5 

  3.  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านพญากองดี ต้ังอยู�  หมู�ท่ี  6 

  4.  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กศรีป9ญญา  ต้ังอยู�  หมู�ท่ี  7 

-  ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    4  แห�ง 

      -  ท่ีอ�านหนังสือพิมพ�ประจําหมู�บ�าน        12 แห�ง 

   -  หอกระจายข�าว           13 แห�ง 

      2. สถาบันและองค�กรทางศาสนา 

-  วัด 6  แห�ง 

1.  วัดบ�านทุ�งต�อม     หมู�ท่ี  1  2.  วัดบ�านหนองบัวสรวย      หมู�ท่ี  3 

3.  วัดดอยจ�อง        หมู�ท่ี  5   4.  วัดบ�านทุ�งยาว               หมู�ท่ี  7 

5.  วัดบ�านศรีถ�อย     หมู�ท่ี  8  6.  วัดพระเจ�าทองทิพย�         หมู�ท่ี  10    

  -  สํานักสงฆ�    3 แห�ง 

-  โบสถ�คริสต�    3 แห�ง 

      3. การสาธารณสุข 

-  สถานพยาบาล (คลินิก)                2 แห�ง 

-  โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล   1   แห�ง 

-  อัตราการมีและใช�ส�วมราดน้ํา  100 %           

      4. หน�วยราชการในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล 

  -  ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย        กระทรวงมหาดไทย 

-  โรงเรียนระดับประถมศึกษา หมู�ท่ี 5, 11       กระทรวงศึกษาธิการ 

-  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หมู�ท่ี 6, 7      กระทรวงศึกษาธิการ 
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     -  โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลศรีถ�อย                    กระทรวงสาธารณสุข 
 

 -  ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     กระทรวงศึกษาธิการ 
    อําเภอแม�สรวย ตําบลศรีถ�อย  

 

      5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
 

 -  ตู�ยามจุดตรวจประจําตําบลศรีถ�อย ต้ังอยู� หมู�ท่ี 8 บ�านศรีถ�อย 
 

 -  ตู�ยามจุดตรวจอาสาสมัครปVองกันภัยฝ@ายพลเรือน (อปพร.) ตําบลศรีถ�อย ต้ังอยู� หมู�ท่ี  1     
     บ�านทุ�งต�อม 

 

      6. ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

1) การรวมกลุ�มของประชาชน 
อํานวยกลุ�มทุกประเภท   38 กลุ�ม 

แยกประเภทกลุ�ม 

1.1 กลุ�มอาชีพ 14 กลุ�ม 

      - กลุ�มทําขันโตกไม�ไผ� หมู�ท่ี 11 

      - กลุ�มทําหน�อไม�อัดปJTบ หมู�ท่ี 1, 2, 3 

      - กลุ�มจักรสาน หมู�ท่ี 2, 10 

      - กลุ�มทําแหนม, ซอสพริก หมู�ท่ี 7 

      - กลุ�มเย็บป9กถักร�อย, ไม�ประดิษฐ� หมู�ท่ี 5 

     - กลุ�มทอผ�า หมู�ท่ี 3, 7, 12 

      - กลุ�มทําขนมทองม�วน หมู�ท่ี 10 

      - กลุ�มดนตรีพ้ืนเมือง หมู�ท่ี 8, 12 

1.2 กลุ�มออมทรัพย� 12 กลุ�ม 

      - กลุ�มออมทรัพย�  หมู�ท่ี 1 

  - กลุ�มออมทรัพย�  หมู�ท่ี  2 

- กลุ�มออมทรัพย�  หมู�ท่ี  3 

      - กลุ�มออมทรัพย�  หมู�ท่ี  4 
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      - กลุ�มออมทรัพย�  หมู�ท่ี  5 

  - กลุ�มออมทรัพย�  หมู�ท่ี  6 

  - กลุ�มออมทรัพย�  หมู�ท่ี  7 

      - กลุ�มออมทรัพย�  หมู�ท่ี  8 

  - กลุ�มออมทรัพย�  หมู�ท่ี  9 

      - กลุ�มออมทรัพย�  หมู�ท่ี  10 

      - กลุ�มออมทรัพย�  หมู�ท่ี  11 

      - กลุ�มออมทรัพย�  หมู�ท่ี  12 

1.3 กองทุนหมู�บ�าน 12 กองทุน 

      -  กองทุนหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 1 

  -  กองทุนหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 2 

-  กองทุนหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 3 

-  กองทุนหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 4 

-  กองทุนหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 5 

-  กองทุนหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 6 

-  กองทุนหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 7 

-  กองทุนหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 8 

-  กองทุนหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 9 

-  กองทุนหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 10 

-  กองทุนหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 11 

-  กองทุนหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 12 

 

 

 



14 

 

2.1.4 การบริการพ้ืนฐาน  
 

 1. การคมนาคม 
      ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล  มีการคมนาคมทางบกเป;นเส�นทางหลัก  โดยมีเส�นทางท่ี
สําคัญ  ดังนี้           
  1.1 ถนนลาดยาง จํานวน 2 สาย คือ สายศรีถ�อย - แม�พริก, สายศรีถ�อย - ป@าแดด 

  1.2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมไม�ไผ� จํานวน 6 สาย  คือ  สายศรีถ�อย - 
ห�วยเฮ้ีย , สายทุ�งต�อม - วัดทุ�งยาว, สายทุ�งต�อม - หนองบวกกวาง, สายป@าหวาย - ทองทิพย�, สายบ�าน      
ห�วยเฮ้ีย - บ�านทุ�งต�อม, สายบ�านห�วยเฮ้ีย - บ�านทุ�งยาว 

  1.3 ถนนลูกรัง จํานวน 1 สาย คือ สายจากบ�านใหม�แม�ยางม้ิน - อายิโกHะ 

      นอกจากนี้ยังมีถนนโครงข�ายท่ีแยกจากถนนสายหลักผ�านในหมู�บ�าน ซ่ึงส�วนใหญ�จะเป;นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมไม�ไผ�และถนนลูกรัง 
 

  2. การโทรคมนาคม 

-  ตู�โทรศัพท�สาธารณะ               15 แห�ง 

  3. การไฟฟBา 

-  ตําบลศรีถ�อยมีไฟฟVาใช�ครบทุกหมู�บ�าน (ยกเว�น หมู�ท่ี 9 ท่ีใช�ไฟฟVาพลังงานแสงอาทิตย�) 

4. แหล�งน้ําธรรมชาติ 

 -  แม�น้ํา, ลําน้ํา, ลําห�วย    3 แห�ง 

-  บึง, หนอง, สระน้ํา    4 แห�ง 

  5. แหล�งน้ําท่ีสร�างข้ึน 

-  ระบบประปาหมู�บ�าน (หมู�ท่ี 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12)     6 แห�ง 

-  ระบบประปาภูเขา (หมู�ท่ี 4, 5, 6, 9)      4 แห�ง 

2.1.5  ข�อมูลอ่ืน 
 

  1..ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี                 

  ด�านทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนท่ีส�วนใหญ�อยู�ในเขตป@าสงวน ซ่ึงอยู�ระหว�างการประกาศเป;นเขต
อุทยานแห�งชาติดอยเวียงผา ป9จจุบันได�ถูกราษฎรบุกรุกเข�าไปทํากินเป;นส�วนมาก ป@าส�วนใหญ�เป;นไม�ประเภท
ป@าเบญจพรรณ 
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 2. มวลชนจัดตั้ง 

-  ลูกเสือชาวบ�าน     1 กลุ�ม 

-  กลุ�มเยาวชน              12 กลุ�ม 

-  กลุ�มแม�บ�าน              12 กลุ�ม 

-  สมาชิกอาสาสมัครปVองกันภัยฝ@ายพลเรือน (อปพร.) 

            3. จุดเด�นของพ้ืนท่ี         

 องค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย ประกอบไปด�วยชนพ้ืนราบและชาวไทยภูเขา ซ่ึงประกอบด�วย
กะเหรี่ยง ลีซอ อาข�า และลาหู� ซ่ึงส�วนใหญ�ชาวไทยภูเขาเหล�านี้ จะอาศัยอยู�บนพ้ืนท่ีสูง หมู�ท่ี 4, 6, 9, 11         
การประกอบอาชีพปลูกข�าวโพด ข�าวไร� ลําไยและยางพารา การท�องเท่ียวท่ีสําคัญ คือ วิถีชีวิตของชุมชนใน
พ้ืนท่ีตําบลศรีถ�อย เช�น การทําขันโตกไม�ไผ� การทําหน�อไม�อัดปJTบ การจักรสาน การทําแหนมและซอลพริก    
การเย็บป9กถักร�อยและไม�ประดิษฐ� การทอผ�า การทําขนมทองม�วนและดนตรีพ้ืนเมือง และแหล�งท�องเท่ียว 
เช�น น้ําตกห�วยหก น้ําตกห�วยหาญและน้ําตกป@าซ�อ ประเพณีท่ีสําคัญ ได�เก� ประเพณีกินวอและการละเล�นจะคึ 
แต�เนื่องจากชาวไทยภูเขาอยู�พ้ืนท่ีห�างไกลการคมนาคมค�อนข�างลําบาก จึงไม�ค�อยเป;นท่ีรู�จักของคนท่ัวไปมาก
นัก จําเป;นต�องได�รับการพัฒนาจากภาครัฐและภาคเอกชนอย�างต�อเนื่อง เพ่ือเป;นการส�งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีของท�องถ่ินให�เป;นท่ีรู�จักของประชาชนท่ัวไป ท้ังยังเป;นการส�งเสริมและพัฒนาด�านการท�องเท่ียวเชิง
วิถีชีวิตของชาวเผ�า 
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 2.2 ข�อมูลเก่ียวกับศักยภาพท�องถ่ิน ได�แก� โครงสร�างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ� 

 1.โครงสร�างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 

โครงสร�างส�วนราชการองค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 

สํานักงานปลัด 

-  หัวหน�าสํานักงานปลัด 

-  จนท.วิเคราะห�นโยบายและแผน 

-  บุคลากร 

-  จนท.บริหารงานท่ัวไป 

-  นักพัฒนาชุมชน 

-  จพง.ธุรการ 

-  จนท.ปVองกันฯ 

-  ผู�ช�วย จนท.ธุรการ 

-  พนักงานขับรถ 

-  นักการภารโรง 

-  คนงานท่ัวไป 

กองคลัง 

-  ผู�อํานวยการกองคลัง 

-  นวก.การเงินและบัญชี 

-  จพง.พัสด ุ

-  จพง.จัดเก็บรายได� 

-  ผู�ช�วย จนท.การเงินและ 

   บัญชี 

-  ผู�ช�วย จนท.จัดเก็บรายได� 

-  คนงานท่ัวไป 

 

กองช�าง 

-  ผู�อํานวยการกองช�าง 

-  นายช�างโยธา 

-  ผู�ช�วยช�างโยธา 

-  พนักงานขับเครื่องจักรกล                    

   ขนาดหนัก 

-  คนงานท่ัวไป 

ส�วนการศึกษา  

-  หัวหน�าส�วนการศึกษา 

-  นักวิชาการศึกษา 

-  ผู�ช�วย จนท. ธุรการ 

-  ครูผู�ดูแลเด็กเล็ก 

-  คนงานท่ัวไป 

จนท.ตรวจสอบภายใน 

รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 
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(1) จํานวนบุคลากร      
 

-  ตําแหน�งในสํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 17 คน 

  -  หน�วยตรวจสอบภายใน     - คน 

-  ตําแหน�งในส�วนการคลัง    5 คน  

-  ตําแหน�งในส�วนโยธา     5 คน 

-  ตําแหน�งในส�วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  1 คน 

-  ครูผู�ดูแลศูนย�เด็กเล็ก        8 คน   

(2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 

ประถมศึกษา      1 คน 

มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา             11 คน  

ปริญญาตรี     20 คน 

สูงกว�าปริญญาตรี     4 คน 
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โครงสร�างฝEายการเมืองขององค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย 
 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

   

 องค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย ประกอบด�วยการปกครองส�วนท�องท่ี 12 หมู�บ�าน มีสมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนตําบล 24 คน นายกองค�การบริหารส�วนตําบล 1 คน รองนายกองค�การบริหารส�วน
ตําบล 2 คน และเลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 1 คน ไม�มีความขัดแย�งในการติดต�อประสานงาน
ระหว�างท�องถ่ินกับท�องท่ี ซ่ึงประชาชนตําบลศรีถ�อยให�ความร�วมมือเป;นอย�างดีและให�ความสําคัญกับประชาคม
หมู�บ�าน ประชาคมตําบลและการมีส�วนร�วมของประชาชน   

 -  คณะผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย  จํานวน 4 คน 

  1.  นายเฉลียว นัยนา          นายกองค�การบริหารส�วนตําบล 

  2.  นายคําอ�าย  ประจิตร            รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 

  3.  ว�าท่ีร�อยตรีสมอ ฝอยทอง  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 

  4.  นายพิรวิทย�  แก�หล�า           เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 

-  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย จํานวน 24 คน 

1.  นายธีรพิพัฒน� พิพัฒน�โสภณ           ประธานสภา อบต. 

2.  นายกิตติพัฒน�  เทพหาร  รองประธานสภา  อบต. 

องค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย 

ฝEายการเมือง 

สภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
- จํานวนสมาชิกสภาฯ จํานวน 24 คน 

คณะผู�บริหาร 
 

- นายกองค�การบริหารส�วนตําบล 

- รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 

- รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 

- เลขานายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
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3.  นายวาส  สภุาวะ   สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  1 

4.  นางก่ิง  กํ่านารี   สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  1 

5.  นายกOองคํา  อบอุ�น   สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  2 

6.  นายสงกรานต�  บุญล�วน  สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  2 

7.  นายทรัพย�  บุญสง�า   สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  3 

8.  นายอุดม เตชะนันท�   สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  3 

9.  นายอินป9_น  อินตาวงค�   สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  4 

10.  นายดวงคํา  ใจจง   สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  4 

11.  นายชัย  อินทร�ตา   สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  5 

12.  นายเม็ด ทิพย�ประจักร�  สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  5 

13.  นายยะโหล จะก�าจอง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  6 

14.  นายจิรพนธ�  ปะกู   สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  6 

15.  นายเอกพล  ศรีเงิน   สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  7 

16.  นายสมบูรณ�  ศรีจันทร�  สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  7 

17.  นางสาวเสาวลักษ�  อุตะโม  สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  8 

18.  นายเลื่อน  ฝอยทอง   สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  8 

19.  นายอาแบ  ยื่อเซาะ   สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  9 

20.  นายจะสี  ปะกู     สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  9 

21.  นายบัญญัติ  กันทะชัย  สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  10 

22.  นายศิรวิทย�  กุOยแก�ว   สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  11 

23.  นายวิมล  อรัญญิก   สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  12 

24.  นายศรีวรรณ เทพประชา  สมาชิกสภา  อบต.  หมู�ท่ี  12 
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2. งบประมาณ 
 

     สถานะทางการคลังขององค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย    
     ด�านรายรับ องค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย มีรายได�ท่ีจัดเก็บเอง รายได�ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล�ว
จัดสรรให�องค�การบริหารส�วนตําบล และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังนี้ 

ตารางสถิติแสดงรายรับจริงขององค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย ปJงบประมาณ พ.ศ. 2555 -2557 

รายรับ ปG 2555 ปG 2556 ปG 2557 
รายได�ท่ีท�องถิ่นจัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร 134,784.70 149,189.68 162,658.38 
   หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต 1,610.00 19,629.80 24,047.00 
   หมวดรายได�จากทรัพย�สิน 99,490.48 48,492.46 90,036.23 
   หมวดรายได�จากสาธารณูปโภค - - - 
   หมาดรายได�เบ็ดเตลด็ 27,660.00 59,270.70 26,064.00 
   รวมรายได�ท่ีท�องถิ่นจัดเก็บเอง 263,545.18 276,582.64 302,805,61 
รายได�ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล�วจัดสรรให�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 10,623,312.34 15,016,858.76 12,620,274.97 
   รวมรายได�ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล�วจัดสรรให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น 10,623,312.34 15,016,858.76 12,620,274.97 
รายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุน 11,507,403.00 11,485,028.00 13,284,343.00 
   รวมรายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น 11,507,403.00 11,485,028.00 13,284,343.00 

รวม 22,394,260.52 26,778,469.40 26,207,423.58 

    ด�านรายจ�าย องค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย มีรายจ�าย ดังนี้ 

ตารางแสดงสถิติรายจ�ายจริงขององค�การบริหารส�วนตําบล ตั้งแต�ปGงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 

รายจ�าย ปG 2555 ปG 2556 ปG 2557 
จ�ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 1,106,535.00 857,404.60 1,361,417.00 
   งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค�าจ�างประจํา และค�าจ�างช่ัวคราว) 3,341,468.00 4,523,293.00 6,912,864.00 
   งบดําเนินงาน (หมวดค�าตอบแทน  ใช�สอยและวัสดุ และค�าสาธารณูปโภค) 9,051,472.18 10,907,603.32 7,547,786.26 
   งบลงทุน  (หมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง) 1,754,190.00 887,840.47 1,748,005.00 
   งบรายจ�ายอ่ืน  (หมวดรายจ�ายอ่ืน) 3,568,440.00 3,746,240.00 580,140.00 
   งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 392,000.00 358,000.00 4,973,600.00 

รวมรายจ�าย 19,214,105.18 21,280,381.39 23,123,812.26 
 

ข�อมูล : ส�วนการคลัง องค�การบรหิารส�วนตําบลศรีถ�อย ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ� 2558 
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 3.เครื่องมือและอุปกรณ� 

  องค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย  มีเครื่องมือเครื่องใช�ท่ีใช�ในการปฏิบัติงานประจําภายใน
สํานักงาน  ดังนี้ 

   -  เครื่อง  PC คอมพิวเตอร�  จํานวน  26 เครื่อง 

   -  เครื่องคอมพิวเตอร�พกพา  จํานวน    3 เครื่อง 

   -  เครื่องพิมพ�ดีดภาษาไทย  จํานวน    2 เครื่อง 

   -  เครื่องถ�ายเอกสาร   จํานวน    2 เครื่อง 

   -  เครื่องอัดสําเนาไฟฟVา/มือหมุน  จํานวน    1 เครื่อง 

   -  รถมอเตอร�ไซด�นําสาร/ธุรการ  จํานวน    2 คัน 

  -  รถยนต�ใช�ในราชการ   จํานวน     3 คัน 

  -  รถขุดตักไฮดรอลิกตีนตะขาบ  จํานวน    1 คัน 

  -  รถบรรทุกท�ายลาด   จํานวน    1 คัน 

  -  รถฟาร�มแทรกเตอร�   จํานวน    1 คัน 

  -  รถบรรทุกน้ํา    จํานวน    1     คัน 

  -  รถตู�โดยสาร 12 ท่ีนั่ง   จํานวน    1     คัน 

  -  รถบรรทุกเทท�าย   จํานวน    2     คัน 

 การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคล�ายกัน และเก่ียวข�องกับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนา มีดังนี้ 
 1. การประชุมประชาคมตําบล เพ่ือรับทราบป9ญหาหรือความต�องการของประชาชนในเขตองค�การ
บริหารส�วนตําบลศรีถ�อย เพ่ือเป;นข�อมูลในการจัดทําแผนชุมชน (พ.ศ. 2559-2563) 
 2. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อยและประชาคมตําบล เพ่ือกําหนด
ประเด็นหลักการพัฒนา ให�สอดคล�องกับป9ญหาหรือความต�องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค�การ
บริหารส�วนตําบลศรีถ�อย 
 3. การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย เพ่ือ
จัดทําร�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563) และร�างแผนพัฒนาสามปJ (พ.ศ. 2559-2563) 
 3. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย เพ่ือพิจารณาร�างแผนพัฒนาและ
ร�างแผนการดําเนินงาน 
 5. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย  เพ่ือ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล ตามแผนการดําเนินงานประจําปJงบประมาณ 
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ข�อมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ�านมาย�อนหลัง ๓ ปJ 

ยุทธศาสตร� 

ในแผนพัฒนาปG 2555 ในแผนพัฒนาปG 2556 ในแผนพัฒนาปG 2557 

จํานวน
โครงการ 

ในแผนพัฒนา 
3 ปG 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีดําเนินการ
จริง 

จํานวน
โครงการ 

ในแผนพัฒนา 
3 ปG 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีดําเนินการ
จริง 

จํานวน
โครงการ 

ในแผนพัฒนา 
3 ปG 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีดําเนินการ
จริง 

1.การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

42 13 50 12 66 8 

2.การพัฒนาด�าน
แหล�งนํ้า 

11 3 17 1 18 3 

3.การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ 

14 3 15 4 15 0 

4.การพัฒนาด�าน
สังคม 

31 17 36 19 35 11 

5.การพัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

15 4 16 2 17 2 

6.การพัฒนาด�าน
สาธารณสุข 

8 4 9 4 9 5 

7.การพัฒนาด�าน
การเมืองการบริหาร 

30 20 30 26 31 22 

8.การพัฒนาด�าน
การศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

17 17 19 19 19 19 

รวมท้ังสิ้น 168 81 192 84 210 70 
คิดเปJนร�อยละ 100 48.21 100 43.75 100 33.33 

 
 สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินในระยะท่ีผ�านมาปG 2557 (1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57) 
 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

1. ก�อสร�างอาคารอเนกประสงค� หมู�ท่ี 3 บ�านหนองบัวสรวย (บริเวณฌาปนสถาน) งบประมาณ  
299,000 บาท 

2. ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี 4  บ�านแม�ยางม้ิน งบประมาณ 99,500 บาท 
3. ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี 6  บ�านพญากองดี งบประมาณ 99,500 บาท 
4. ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี 9 บ�านอายิโกHะ งบประมาณ 99,500 บาท 
5. ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี 10 บ�านทองทิพย� งบประมาณ 99,500 บาท 
6. หอกระจายข�าวประจําหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 11 บ�านใหม�แม�ยางม้ิน งบประมาณ 68,340 บาท 
7. ปรับปรุงไหล�ทางถนนคอนกรีตภายในหมู�บ�าน หมู�ท่ี 5 บ�านห�วยเฮ้ีย งบประมาณ 99,500 บาท 
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8. โครงการปรับปรุงซ�อมแซมถนนเข�าสู�หมู�บ�าน หมู�ท่ี 11 บ�านใหม�แม�ยางม้ิน (หย�อมบ�านแม�ยางม้ิน
ใต�) งบประมาณ 25,000 บาท 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาด�านแหล�งนํ้า 

1. จัดหาแหล�งน้ําดิบสําหรับระบบประปาหมู�บ�าน หมู�ท่ี 2 บ�านป@าหวาย งบประมาณ 165,900 บาท 
2. จัดหาแหล�งน้ําดิบสําหรับระบบประปาหมู�บ�าน หมู�ท่ี 7 บ�านทุ�งยาว งบประมาณ 165,900 บาท 
3. โครงการพัฒนาปรับปรุงบ�านศรีถ�อย ซ�อมแซมระบบประปาหมู�บ�าน หมู�ท่ี 8 บ�านศรีถ�อย และ  

หมู�ท่ี 12 บ�านม�วงคํา งบประมาณ 154,405 บาท 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 

  - 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาด�านสังคม 

1. โครงการรณรงค� 7 วัน อันตราย งบประมาณ  30,000  บาท 
2. โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ�กับการปVองกันอาชญากรรมยาเสพติด ปJ 2557 งบประมาณ  

10,350  บาท 
3. อุดหนุนศูนย�อํานวยการพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอแม�สรวย (ศพส.อ.แม�สรวย) 

งบประมาณ  10,000  บาท 
4. อุดหนุนศูนย�อํานวยการพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศพส.จ.ชร) งบประมาณ  

10,000  บาท 
5. อุดหนุนเทศบาลตําบลเจดีย�หลวงในการจัดบริการสาธารณะร�วมกันระหว�างองค�กรปกครองส�วน

ท�องถ่ิน (Zoning)  งบประมาณ 10,000 บาท 
6. โครงการอบรมปVองกันป9ญหายาเสพติดตําบลศรีถ�อย งบประมาณ  40,000  บาท 
7. โครงการกิจกรรมสาธารณกุศลก่ิงกาชาดอําเภอแม�สรวย งบประมาณ  10,000  บาท 
8. โครงการหลักสูตรการศึกษาเพ่ือต�อต�านการใช�ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 

งบประมาณ  14,700  บาท 
9. ค�าเบ้ียยังชีพผู�ป@วยเอดส� งบประมาณ  420,000  บาท 
10. โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนต�านยาเสพติด  งบประมาณ  30,000  บาท 
11. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลศรีถ�อย งบประมาณ  50,000 บาท 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล�อม 

1. โครงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณ  30,000 บาท 
2. โครงการปVองกันไฟป@า งบประมาณ  50,000 บาท                                       
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ยุทธศาสตร�ที่ 6 การพัฒนาด�านสาธารณสุข 

1. เงินสมทบทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี (สปสช.) งบประมาณ  120,000 
บาท 

2. ค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่นพ�นหมอกควัน งบประมาณ  30,000  บาท 
3. อุดหนุนคณะกรรมการ ศสมช. ตําบลศรีถ�อย งบประมาณ  180,000  บาท 
4. โครงการปVองกันโรคพิษสุนัขบ�า  งบประมาณ  35,000  บาท 
5. โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ�าลูกเธอเจ�าฟVาจุฬาภรณ�วลัยลักษณ�อัครราชกุมารีในการเสด็จเยี่ยม

ราษฎรอําเภอแม�สรวย (หน�วยแพทย� พอ.สว. จังหวัดเชียงราย)  งบประมาณ  42,000  บาท 

ยุทธศาสตร�ที่ 7 การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 

1. ค�าจ�างท่ีปรึกษาสํารวจและจัดทํามิติท่ี 2 งบประมาณ  10,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงห�องน้ําอาคารสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบล งบประมาณ  74,750 บาท 
3. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานขององค�การบริหารส�วนตําบล งบประมาณ  199,400 บาท 
4. เงินสมทบเข�ากองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ิน งบประมาณ  113,335 บาท 
5. เงินสมทบทุนเข�าหลักประกันสังคมพนักงานจ�าง งบประมาณ  200,000 บาท 
6. เงินค�าศึกษาต�อปริญญาโทของพนักงานส�วนตําบล  ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาองค�การบริหาร

ส�วนตําบลศรีถ�อย งบประมาณ  15,500 บาท 
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งบประมาณ  10,000 บาท 
8. โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ�สํานักงานสําหรับศูนย�ข�อมูลข�าวสารการจัดซ้ือจัดจ�างขององค�กร 

ปกครองส�วนท�องถ่ินระดับอําเภอ งบประมาณ  30,000 บาท 
9. เก�าอ้ี  จํานวน 8  ตัว (สํานักงานปลัด) งบประมาณ 33,400 บาท 
10. ตู�เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 1 ตู� (สํานักงานปลัด) งบประมาณ  4,000 บาท 
11. ตู�เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 4 ชั้น จํานวน 1 ตู� (สํานักงานปลัด) งบประมาณ  15,000 บาท 
12. ชุดรับแขกห�องประชุมและห�องผู�บริหาร  จํานวน 2 ชุด งบประมาณ  25,800 บาท 
13. เครื่องพิมพ�แบบเลเซอร� (สํานักงานปลัด) งบประมาณ  10,890 บาท 
14. วัสดุงานบ�านงานครัว (ส�วนการคลัง) งบประมาณ  5,000 บาท 
15. เก�าอ้ี  จํานวน 1  ตัว (ส�วนการคลัง) งบประมาณ 2,000 บาท 
16. ตู�เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 4 ชั้น จํานวน 1 ตู� (ส�วนการคลัง) งบประมาณ 5,000 บาท 
17. เครื่องพิมพ�ชนิดแบบฉีดหมึก (INKET Printer) จํานวน 1 เครื่อง (ส�วนการคลัง) งบประมาณ  

9,950 บาท 
18. ตู�เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 6 ตู� (ส�วนการศึกษา) งบประมาณ  27,600 บาท 
19. เครื่องตัดหญ�า  (ส�วนโยธา)  จํานวน  2  เครื่อง  งบประมาณ 7,540  บาท 
20. พัดลมโคจร  จํานวน  9  ตัว  งบประมาณ 13,500  บาท 
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21. ตู�เย็น จํานวน 2 ตู�  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กพญากองดีและศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านแม�ยางม้ิน(ส�วน
การศึกษา) งบประมาณ  11,780  บาท 

22. เครื่องคอมพิวเตอร� (ส�วนโยธา) งบประมาณ  31,850 บาท 

ยุทธศาสตร�ที่ 8 การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. โครงการวันเด็กแห�งชาติ งบประมาณ  41,000 บาท 
2. โครงการวันแม�แห�งชาติและวันสตรีสากล งบประมาณ  30,000 บาท 
3. โครงการส�งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนเจดีย�หลวงวิทยา งบประมาณ 10,000 

บาท 
4. อุดหนุนโรงเรียนบ�านห�วยเฮ้ีย งบประมาณ  10,000 บาท 
5. อุดหนุนโรงเรียนบ�านแม�ยางม้ิน งบประมาณ  10,000 บาท 
6. อุดหนุนโรงเรียนเวียงผาวิทยา งบประมาณ  10,000 บาท 
7. อุดหนุนโรงเรียนศรีถ�อยสุนทรราษฎร�วิทยา งบประมาณ  10,000 บาท 
8. อุดหนุนโรงเรียนเวียงผาวิทยา (สาขาอายิโกHะ) งบประมาณ  10,000 บาท 
9. โครงการปฐมนิเทศผู�ปกครองเด็กเล็ก งบประมาณ  20,000 บาท 
10. โครงการบวชเณรภาคฤดูร�อน งบประมาณ  15,000 บาท 
11. ค�าจ�างเหมารถรับส�งเด็กเล็กศรีป9ญญา งบประมาณ  180,000 บาท 
12. วัสดุการศึกษา ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ  30,000 บาท 
13. โครงการปรับปรุงซ�อมแซมศูนย�พัฒนาเด็กเล็กศรีป9ญญา งบประมาณ  68,000 บาท   
14. โครงการปรับปรุงซ�อมแซมศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านแม�ยางม้ิน งบประมาณ  10,000 บาท 
15. โครงการปรับปรุงซ�อมแซมศูนย�อบรมเด็กก�อนเกณฑ�วัดดอยจ�อง งบประมาณ  10,000 บาท 
16. โครงการปรับปรุงซ�อมแซมศูนย�ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านพญากองดี งบประมาณ  10,000 บาท 
17. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให�เด็กนักเรียนในสังกัดของกรมการศึกษานอกโรงเรียน   

- ศูนย�การเรียนชุมชนบ�านห�วยหก งบประมาณ  35,280 บาท   
- ศูนย�การเรียนชุมชนบ�านป@าซ�อแสนพงษ�  งบประมาณ  47,040 บาท   
- ศูนย�การเรียนชุมชนบ�านพญาโกหา งบประมาณ  27,440 บาท   

18. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให�เด็กนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  (สพฐ.)  
- โรงเรียนศรีถ�อยสุนทรราษฎร�วิทยา งบประมาณ  227,500 บาท   
- โรงเรียนบ�านห�วยเฮ้ีย งบประมาณ  229,320 บาท   
- โรงเรียนบ�านแม�ยางม้ิน งบประมาณ  318,500 บาท   
- โรงเรียนเวียงผาวิทยา งบประมาณ  1,135,680 บาท   

19. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให�เด็กเล็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก    
-   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กศรีป9ญญา งบประมาณ  82,320 บาท   
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-  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านแม�ยางม้ิน งบประมาณ  21,560 บาท   
-  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านพญากองดี งบประมาณ  58,800 บาท   
-  ศูนย�อบรมเด็กก�อนเกณฑ�วัดดอยจ�อง  งบประมาณ  62,720 บาท   

20. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  ให�เด็กเล็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก   
-  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กศรีป9ญญา งบประมาณ  235,200 บาท   
-  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านแม�ยางม้ิน งบประมาณ 61,600 บาท  
-  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านพญากองดี งบประมาณ 168,000 บาท     

21. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให�เด็กนักเรียนในสังกัดของกรมการศึกษานอกโรงเรียน    
-  ศูนย�การเรียนชุมชนบ�านห�วยหก งบประมาณ  100,800 บาท   
-   ศูนย�การเรียนชุมชนบ�านป@าซ�อแสนพงษ� งบประมาณ  134,400 บาท   
-  ศูนย�การเรียนชุมชนบ�านพญาโกหา งบประมาณ  78,400 บาท   

22. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให�เด็กนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.)  
-  โรงเรียนศรีถ�อยสุนทรราษฎร�วิทยา งบประมาณ  500,000 บาท   
-  โรงเรียนโรงเรียนบ�านห�วยเฮ้ีย งบประมาณ  504,000 บาท   
-  โรงเรียนบ�านแม�ยางม้ิน งบประมาณ 700,000 บาท 
-  โรงเรียนเวียงผาวิทยา งบประมาณ  2,496,000 บาท   

23. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให�เด็กเล็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมการศาสนา            
-  ศูนย�อบรมเด็กก�อนเกณฑ�วัดดอยจ�อง งบประมาณ 179,200 บาท 

24. โครงการประเพณีวันสงกรานต�  งบประมาณ  110,000 บาท 
25. โครงการจัดการแข�งขันกีฬาท�องถ่ินสัมพันธ�  (อบต.ป@าแดด) งบประมาณ 100,000 บาท 
26. โครงการงานประเพณีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งบประมาณ 100,000 บาท 
27. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแม�สรวยในการบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

งบประมาณ 35,000 บาท 
28. โครงการส�งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม งบประมาณ 15,000 บาท 
29. ค�าวัสดุ อุปกรณ�กลางแจ�งศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 100,000 บาท 
30. โครงการประเพณีเข�าพรรษา งบประมาณ 60,000 บาท 
31. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแม�สรวย อนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� งบประมาณ 

5,000 บาท 
32. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแม�สรวย โครงการกิจกรรมงานพิธี – งานรัฐพิธี งบประมาณ 

15,000 บาท 
33. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแม�สรวย โครงการสนับสนุนการจัดงานถวายสักการะ           

พ�อขุนเม็งรายมหาราช  งบประมาณ 20,000 บาท 
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34. อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ�านและคณะกรรมการวัดในตําบลศรีถ�อย (ประเพณีท�องถ่ินพ้ืนบ�าน
ต�างๆของแต�ละหมู�บ�าน) งบประมาณ 90,000 บาท 

35. อุดหนุนคณะกรรมการวัดในตําบลศรีถ�อย (ประเพณีลอยกระทง) งบประมาณ 35,000 บาท 

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning) ขององค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย  
  

 1.สนับสนุน ส	งเสริมกลุ	มอาชีพให�เติบโตและเข�มแข็ง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ	มให�มีความเข�มแข็ง

อย	างยั่งยืน พัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดล�อมของท�องถ่ินและกระตุ�นให�เกิดการพัฒนากระบวนการ

สร�างระบบเศรษฐกิจชุมชนขยายเครือข	าย โดยจัดหาแหล	งรองรับสินค�าหรือตลาดส	งออกสินค�าของกลุ	มอาชีพ

 2.สนับสนุนส	งเสริมด�านการเกษตรกระบวนการเรียนรู�ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การเกษตรควบคู	กับ

การรักษาสิ่งแวดล�อม โดยใช�เกษตรอินทรีย/ โดยมีการเกษตรท่ีเป1นฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได� 

เพราะเป1นแหล	งผลิตอาหารท่ีสําคัญและภูมิประเทศและอากาศรวมท้ังสภาวะแวดล�อมท่ีเหมาะแก	การทํา

การเกษตร           

 3.พัฒนาด�านเศรษฐกิจและการเกษตรของตําบลโดยการสร�างมูลค	าเพ่ิมทางการเกษตร  

 4.สนับสนุนให�ความช	วยเหลือสงเคราะห/ ผู�ด�วยโอกาส พิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ และผู�ติดเชื้อ 

HIV            

 5.สนับสนุนการพัฒนาด�านสาธารณสุขให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   

 6.สนับสนุนประเพณี อนุรักษ/ วัฒนธรรมและภูมิปBญญาท�องถ่ิน    

 7.สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา 

 ฉะนั้น ด�วยสภาพพ้ืนท่ีองค/การบริหารส	วนตําบลศรีถ�อยท่ีมีความอุดมสมบูรณ/ ท้ังทรัพยากรธรรมชาติ

และปBจจัยท่ีเอ้ือต	างๆ จึงเหมาะแก	การทําการเกษตร จึงกําหนดจุดยีนทางยุทธศาสตร/ (Positioning) ของ

ตําบลศรีถ�อย  
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แผนยุทธศาสตร 
 การวิเคราะหศักยภาพพัฒนาท�องถิ่น 

 3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาท�องถิ่น 

 3.1.1 นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี คนท่ี 29 นั้น มีท้ังส้ิน     
11 ด�าน ประกอบด�วย          

 1. การปกป
องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย      

 สถาบันพระมหากษัตริย เป!นองค ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป!นหน0าท่ีสําคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไว0ด0วยความ
จงรักภักดี และปกป
องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช0มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการกับผู0คะนองปาก ย:ามใจ
หรือประสงค ร0าย มุ:งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม:คํานึงถึงความรู0สํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีก
เป!นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร:ความรู0ความเข0าใจท่ีถูกต0องและเป!นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย และ
พระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส:งเสริมให0
เจ0าหน0าท่ีสถานศึกษา ตลอดจนหน:วยงานท้ังหลายของรัฐเรียนรู0เข0าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลัก
ดังกล:าวมาประยุกต ใช0ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร:งขยายผลตามโครงการและแบบอย:างท่ี
ทรงวางรากฐานไว0ให0แพร:หลายเป!นท่ีประจักษ และเกิดประโยชน ในวงกว0างอันจะช:วยสร0างความสมบูรณ พูนสุข
แก:ประชาชนในท่ีสุด          

 2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต:างประเทศ      

 2.1 ในระยะเร:งด:วน รัฐบาลให0ความสําคัญต:อการเตรียมความพร0อมสู:ประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด0าน ได0แก: การบริหารจัดการชายแดน การสร0างความม่ันคงทางทะเล การแก0ไข
ป?ญหาอาชญากรรมข0ามชาติ การสร0างความไว0วางใจกับประเทศเพ่ือนบ0าน และการเสริมสร0างศักยภาพใน   
การปฏิบัติการทางทหารร:วมกันของอาเซียน โดยเน0นความร:วมมือเพ่ือป
องกัน แก0ไขข0อพิพาทต:าง ๆ และ    
การแก0ไขป?ญหาเส0นเขตแดนโดยใช0กลไกท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช0ระบบเฝ
าตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให0ป?ญหายาเสพติด 
การค0าอาวุธ การค0ามนุษย  การกระทําอันเป!นโจรสลัด การก:อการร0ายสากลและอาชญากรรมข0ามชาติ       
เป!นป?ญหาเฉพาะหน0าท่ีต0องได0รับการป
องกันและแก0ไขโดยการบังคับใช0กฎหมายท่ีเข0มงวดและจัดการป?ญหา
อ่ืน ๆ ท่ีเชื่อมโยงต:อเนื่องให0เบ็ดเสร็จ เช:น ป?ญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข0าเมือง 
การจัดระเบียบแรงงานต:างด0าว เป!นต0น        

 2.2 เร:งแก0ไขป?ญหาการใช0ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต0 โดยนํายุทธศาสตร เข0าใจ เข0าถึง และ
พัฒนามาใช0ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส:งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู0มีความคิดเห็นต:างจากรัฐ 
สร0างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม:เลือกปฏิบัติควบคู:กับ

บทที่ 3 



29 
 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล0องกับความต0องการของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเป!นพหุสังคม ขจัดการ
ฉวยโอกาสก:อความรุนแรงแทรกซ0อน เพ่ือซํ้าเติมป?ญหาไม:ว:าจากผู0มีอิทธิพลในท0องถ่ินหรือเจ0าหน0าท่ีฝEาย
บ0านเมือง ท้ังจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ กับต:างประเทศ และองค การระหว:างประเทศท่ีอาจช:วยคลี่คลายป?ญหา
ได0            

 2.3 พัฒนาและเสริมสร0างศักยภาพของกองทัพและระบบป
องกันประเทศให0ทันสมัย มีความพร0อมใน
การรักษาอธิปไตย และผลประโยชน ของชาติ ปลอดพ0นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส:งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการป
องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ:ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
นําไปสู:การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ  สามารถบูรณาการความร:วมมือระหว:างภาครัฐกับ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป
องกันประเทศได0 พร0อมท้ังนําศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ การป
องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความม่ันคง
ภายในโดยมุ:งระดมสรรพกําลัง จากทุกภาคส:วนท้ังในระดับชุมชน ท0องถ่ิน ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะ
อาเซียนและประชาคมโลกให0สามารถดําเนินงานร:วมกันเป!นเครือข:ายได0    

 2.4 เสริมสร0างความสัมพันธ อันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีว:า นโยบายการต:างประเทศเป!น
ส:วนประกอบสําคัญของนโยบายองค รวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผ:นดิน ไม:ว:าในด0านการเมือง เศรษฐกิจ 
หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการ มาใช0ให0เกิดประโยชน สูงสุดแก:ประชาชนท้ังทางตรงและ
ทางอ0อม เช:น การคุ0มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน ของคนไทยในต:างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การค0า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และการเปHดโลกทัศน ให0มีลักษณะสากล เป!นต0น  

 3. การลดความเหลื่อมล่ําของสังคม และการสร0างโอกาสการเข0าถึงบริการของรัฐ  

 ความเหลื่อมล่ําในสังคมเป!นอีกสาเหตุหนึ่งของป?ญหาความขัดแย0ง และความเดือดร0อนท้ังหลายของ
ประชาชน จึงมีนโยบายท่ีจะดําเนินการ ดังนี้       

 3.1 ในระยะเฉพาะหน0า จะเร:งสร0างโอกาส อาชีพ และการมีรายได0ท่ีม่ันคงแก:ผู0ท่ีเข0าสู:ตลาดแรงงาน 
รวมท้ังสตรี ผู0ด0อยโอกาส และแรงงานข0ามชาติท่ีถูกกฎหมาย พร0อมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให0แรงงาน
ท้ังระบบมีโอกาสเข0าถึงการเรียนรู0และพัฒนาทักษะฝIมือแรงงานในทุกระดับอย:างมีมาตรฐาน ท้ังจะเชื่อมโยง
ข0อมูลและการดําเนินการระหว:างหน:วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให0ตรงกับความต0องการของพ้ืนท่ีและของ
ประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส:งเสริมให0แรงงานนอกระบบเข0าสู:ระบบท่ีถูกกฎหมายมากข้ึน  

 3.2 ป
องกันและแก0ไขป?ญหาการค0ามนุษย  รวมถึงป?ญหาผู0หลบหนีเข0าเมือง การทารุณกรรมต:อแรงงาน
ข0ามชาติ การท:องเท่ียวท่ีเน0นบริการทางเพศและเด็ก และป?ญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข0อบังคับ
ท่ีจําเป!นและเพ่ิมความเข0มงวดในการระวังตรวจสอบ       

 3.3 ในระยะต:อไป จะพัฒนาระบบการคุ0มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให0
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการดูแลให0มีระบบการกู0ยืมท่ีเป!นธรรมและการสงเคราะห ผู0
ยากไร0ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ0มครองและพิทักษ สิทธิ จัดสวัสดิการช:วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู0ด0อยโอกาส ผู0พิการ ผู0สูงอายุ สตรี และเด็ก       

 3.4 เตรียมความพร0อมเข0าสู:สังคมผู0สูงอายุ เพ่ือส:งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมท่ี
เหมาะสม เพ่ือสร0างสรรค และไม:ก:อภาระต:อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ0าน สถานพักฟKLน 
และโรงพยาบาล ท่ีเป!นความร:วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมท้ังพัฒนาระบบการเงิน
การคลังสําหรับการดูแลผู0สูงอายุ         

 3.5 เตรียมความพร0อมเข0าสู:สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข0าสู:ประชาคมอาเซียน โดยสร0าง
ความเข0มแข็งและความพร0อมแก:แรงงานไทยและร:วมพัฒนาระบบความคุ0มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
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 3.6 จัดระเบียบสังคม สร0างมาตรฐานด0านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให0แก:เจ0าหน0าท่ีของรัฐ
และประชาชนท่ัวไป โดยใช0ค:านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห:งชาติท่ีได0
ประกาศไว0แล0ว            

 3.7 แก0ป?ญหาการไร0ท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปEาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองให0 แก:ผู0ท่ีอยู:ในพ้ืนท่ีท่ีไม:ได0รุกล้ํา และออกมาตรการป
องกัน การเปลี่ยนมือไปอยู:ในครอบครองของผู0ท่ี
มิใช:เกษตรกรใช0เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย แก0ไขป?ญหาเขตท่ีดินทับซ0อนและแนว
เขตพ้ืนท่ีปEาท่ีไม:ชัดเจน อันก:อให0เกิดข0อขัดแย0งระหว:างประชาชนกับเจ0าหน0าท่ีรัฐ   

 4. การศึกษาและเรียนรู0 การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    

 รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร  และความเป!นไทย
มาใช0สร0างสังคมให0เข0มแข็งอย:างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู:กัน ดังนี้     

 4.1 จัดให0มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู0 โดยให0ความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร0อมกัน เพ่ือสร0างคุณภาพของคนไทยให0สามารถเรียนรู0 พัฒนาตนได0เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได0โดยมีความใฝEรู0และทักษะท่ีเหมาะสม เป!นคนดีมีคุณธรรม สร0างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู0 โดยเน0นการเรียนรู0เพ่ือสร0างสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนากําลังคนให0เป!นท่ี
ต0องการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในด0านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    

 4.2 ในระยะเฉพาะหน0า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การศึกษาให0สอดคล0องกับ
ความจําเป!นของผู0เรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบ การกู0ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให0มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก:ผู0ยากจนหรือด0อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให0เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให0มี
คูปองการศึกษาเป!นแนวทางหนึ่ง           

 4.3 ให0องค กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค กรปกครองส:วนท0องถ่ินและประชาชนท่ัวไปมีโอกาส
ร:วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร:วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู0 กระจายอํานาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู:สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค กรปกครองส:วนท0องถ่ินตามศักยภาพและความ
พร0อม โดยให0สถานศึกษาสามารถเป!นนิติบุคคลและบริหารจัดการได0อย:างอิสระและคล:องตัวข้ึน    
 4.4 พัฒนาคนทุกช:วงวัยโดยส:งเสริมการเรียนรู0ตลอดชีวิต เพ่ือให0สามารถมีความรู0และทักษะใหม:ท่ี
สามารถประกอบอาชีพได0หลากหลายตามแนวโน0มการจ0างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู0และหลักสูตร
ให0เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู0และคุณธรรม เข0าด0วยกันเพ่ือให0เอ้ือต:อการพัฒนาผู0เรียนท้ังใน
ด0านความรู0 ทักษะ การใฝEเรียนรู0 การแก0ป?ญหา การรับฟ?งความเห็นผู0อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป!นพลเมืองดี โดยเน0นความร:วมมือ ระหว:างผู0เก่ียวข0องท้ังในและนอกโรงเรียน       

 4.5 ส:งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร0างแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะใน
ท0องถ่ินท่ีมีความต0องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาให0เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป!นครู เน0นครูผู0สอน
ให0มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช0ในการเรียนการสอนเพ่ือ
เป!นเครื่องมือช:วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู0ด0วยตนเอง เช:น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส  
เป!นต0น รวมท้ังปรับระบบการประเมิน สมรรถนะท่ีสะท0อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและ       
การพัฒนาคุณภาพผู0เรียนเป!นสําคัญ 
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 4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุน ให0องค กรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝ?งคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร0างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท ในสังคมไทยอย:างยั่งยืน และมีส:วนร:วมในการพัฒนาสังคมตามความพร0อม   

 4.8 อนุรักษ  ฟKLนฟู และเผยแพร:มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิป?ญญาท0องถ่ิน 
รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู0 สร0างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และ
ความเป!นไทย นําไปสู:การสร0างความสัมพันธ อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลค:าทางเศรษฐกิจให0แก:ประเทศ      

 4.9 สนับสนุนการเรียนรู0ภาษาต:างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ0าน และวัฒนธรรมสากล 
และการสร0างสรรค งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป!นสากล เพ่ือเตรียมเข0าสู:เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเป!นส:วนหนึ่งของประชาคมโลก      

 4.10 ปลูกฝ?งค:านิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปHดพ้ืนท่ีสาธารณะให0
เยาวชนและประชาชนได0มีโอกาสแสดงออกอย:างสร0างสรรค       

 5. การยกระดับคุณภาพบริการด0านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน   

 รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข0มแข็งให0แก:การให0บริการ ด0านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชนโดยเน0นความท่ัวถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้     

 5.1 วางรากฐานให0ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส:วนอย:างมีคุณภาพโดยไม:
มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต:ละระบบและบูรณาการ ข0อมูลระหว:างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ        

 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน0นการป
องกันโรคมากกว:ารอให0ปEวยแล0วจึงมารักษา สร0างกลไก
การจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู:ท่ีส:วนกลาง ปรับระบบการจ0างงาน การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขให0เหมาะสมกับท0องถ่ินและให0ภาคเอกชนสามารถมีส:วนร:วมในการจ0างบุคลากรเพ่ือ
จัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป!นผู0กํากับดูแล สนับสนุนความร:วมมือระหว:างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย และสาธารณสุข โดยส:งเสริมการร:วมลงทุนและการใช0ทรัพยากรและบุคลากรร:วมกันโดย
มีข0อตกลงท่ีรัดกุมและเป!นประโยชน ต:อทุกฝEาย       

 5.3 เสริมความเข0มแข็งของระบบเฝ
าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม:และโรคอุบัติซํ้า โดยมี
เครือข:ายหน:วยเฝ
าระวัง หน:วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน:วยท่ีสามารถตัดสินใจ เชิงนโยบายในการสกัดก้ัน     
การแพร:กระจายได0อย:างทันท:วงที         

 5.4 ป
องกันและแก0ไขป?ญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสู: การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย
การร:วมมือระหว:างฝEายต:างๆ ในการตรวจจับเพ่ือป
องกัน การรายงาน และการดูแลผู0บาดเจ็บ         
 5.5 ส:งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช0กีฬาเป!นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให0มีน้ําใจนักกีฬา มี
วินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนา นักกีฬาให0มีศักยภาพสามารถแข:งขันใน
ระดับนานาชาติจนสร0างชื่อเสียงแก:ประเทศชาติ          

 5.6 ประสานการทํางานระหว:างภาคส:วนต:างๆ ในสังคม เพ่ือป
องกันและแก0ป?ญหาการต้ังครรภ ใน
วัยรุ:นและป?ญหาด0านการแพทย และจริยธรรมของการอุ0มบุญ การปลูกถ:ายอวัยวะและสเต็มเซลล  โดยจัดให0มี
มาตรการและกฎหมายท่ีรัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเป!นป?ญหาใหม:ของสังคม    

 5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด0านวิทยาศาสตร การแพทย และสาธารณสุข โดยจัดให0มี
บุคลากรและเครื่องมือท่ีทันสมัย และให0มีความร:วมมือท้ังระหว:างหน:วยงานภายในประเทศและหน:วยงาน
ต:างประเทศ โดยเฉพาะในการป
องกันและรักษาโรคท่ีมีความสําคัญ     
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 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ      

 ความไม:สงบทางการเมืองท่ีดําเนินมานานกว:า 6 เดือนจนถึงกลางปIนี้ มีผลให0เศรษฐกิจชะลอตัวลง
อย:างมาก แม0คณะรักษาความสงบแห:งชาติได0ดําเนินการกระตุ0นเศรษฐกิจจนเริ่มฟKLนตัวแล0ว แต:ก็ยังไม:อาจ
ขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ:อนท่ีจะต0องแก0ไขปรับปรุงหลายเรื่อง 
เพ่ือท่ีจะสร0างพ้ืนฐานเศรษฐกิจให0สามารถขยายตัวได0อย:างต:อเนื่องและม่ันคง ต้ังแต:การจัดเก็บภาษีซ่ึงยังไม:
เพียงพอต:อการบริหารและพัฒนาประเทศ อย:างเต็มศักยภาพ ป?ญหาหนี้ภาครัฐ การใช0พลังงานอย:างฟุEมเฟKอย 
ตลอดจนป?ญหาการใช0น้ําในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงขาดแคลนเป!นประจําในฤดูแล0ง ในขณะท่ีมีน้ํา
ท:วมบ:อยครั้งในฤดูฝน ซ่ึงเป!นอุปสรรคต:อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
เป!น 3 ระยะ คือ ระยะเร:งด:วนท่ีต0องดําเนินการทันที ระยะต:อไปท่ีต0องแก0ไขป?ญหาพ้ืนฐานท่ีค0างคาอยู: และ
ระยะยาวท่ีต0องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย:างต:อเนื่อง ดังนี้     

 6.1 ในระยะเร:งด:วน เร:งจ:ายงบลงทุนของปIงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ียังค0างอยู:ก:อนท่ีจะพ0นกําหนด
ภายในสิ้นปIนี้ และสานต:อนโยบายงบประมาณกระตุ0นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห:งชาติได0จัดทําไว0 
โดยติดตามให0มีการเบิกจ:ายอย:างคล:องตัวต้ังแต:ระดับกระทรวงจนถึงระดับท0องถ่ิน รวมท้ังจะดูแลไม:ให0มีการใช0
จ:ายท่ีสูญเปล:า เพ่ือช:วยสร0างงานและกระตุ0นการบริโภค      

 6.2 สานต:อนโยบายงบประมาณกระตุ0นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห:งชาติได0จัดทําไว0 โดย
นําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ:ายประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีให0ความสําคัญใน
การบูรณาการงบประมาณและความพร0อมในการดําเนินงาน รวมท้ังนําแหล:งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณา
ด0วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให0เกิดผลอย:างเป!นรูปธรรม ประหยัด ไม:ซํ้าซ0อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวน
ภารกิจท่ีมีลักษณะไม:ยั่งยืนหรือสร0างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเป!น และแสดงรายการลงทุน
ในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร:งใส เป!นธรรม และไม:เลือกปฏิบัติ ควบคู:ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เบิกจ:ายงบประมาณ ต้ังแต:ระดับกระทรวงจนถึงระดับท0องถ่ิน เพ่ือช:วยสร0างงานและกระตุ0นการบริโภค โดยจะ
จัดให0มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม:ให0มีการใช0จ:ายท่ีสูญเปล:า    

 6.3 กระตุ0นการลงทุนด0วยการเร:งพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส:งเสริม การลงทุนไว0แล0วให0เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสร0างพ้ืนฐานประเภทท่ีมี
ผลตอบแทนดี เช:น โครงการขนส:งมวลชนในกรุงเทพ มหานคร มาจัดทําเป!นโครงการลงทุนร:วมกับเอกชน ซ่ึง
จะช:วยสร0างบรรยากาศการลงทุนท่ีดีท้ังในวงการก:อสร0าง วงการอสังหาริมทรัพย  และตลาดการเงิน 

 6.4 ดูแลเกษตรกรให0มีรายได0ท่ีเหมาะสมด0วยวิธีการต:างๆ เช:น การลดต0นทุนการผลิต การช:วยเหลือ
ในเรื่องป?จจัยการผลิตอย:างท่ัวถึง การช:วยเหลือเกษตรกรรายย:อย ตลอดจนถึงการใช0กลไกตลาดดูแลราคา
สินค0าเกษตรประเภทท่ีราคาตํ่าผิดปกติให0สูงข้ึนตามสมควร      

 6.5 ลดอุปสรรคในการส:งออกเพ่ือให0เกิดความคล:องตัว เช:น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค0าและมาตรฐานการผลิตระดับไร:นา เป!นต0น ให0สะดวกรวดเร็วข้ึน ตลอดจนลดข้ันตอนของกระบวนการ
ด0านธุรการและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจะช:วยให0ระบบการส:งสินค0าเร็วข้ึน พร0อมท้ังแสวงหาตลาดท่ีมีศักยภาพเพ่ือ
ขยายฐานการส:งออกซ่ึงครอบคลุมถึงการค0าชายแดนท่ีมีความสําคัญมากข้ึน      

 6.6 ชักจูงให0นักท:องเท่ียวต:างชาติเข0ามาเท่ียวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจาก
การประกาศใช0กฎอัยการศึกในบางพ้ืนท่ีท่ีมีต:อการท:องเท่ียวในโอกาสแรกท่ีจะทําได0 และสร0างสิ่งจูงใจและสิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีเก้ือกูลต:อบรรยากาศการท:องเท่ียว ส:งเสริมการท:องเท่ียวท่ีครอบคลุมแหล:งท:องเท่ียว
อันมีลักษณะโดดเด:นร:วมกันหรือจัดเป!นกลุ:มได0 เช:น กลุ:มธรรมชาติ ประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป?ญญา
ท0องถ่ิน และสุขภาพ เช:น น้ําพุร0อนธรรมชาติ ท้ังจะให0เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ ท่ีพัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมท้ัง
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พัฒนาแหล:งท:องเท่ียวในประเทศท้ังท่ีเป!นแหล:งท:องเท่ียวเดิมและแหล:งท:องเท่ียวใหม: โดยเน0นการให0ความรู0
และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน การควบคุมสินค0าและบริการให0มีคุณภาพ ราคาเป!น
ธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในด0านต:างๆ แก:นักท:องเท่ียว     
 6.7 ในระยะต:อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให0สอดคล0องกัน เพ่ือท่ีจะสนับสนุนการฟKLนตัว
ของเศรษฐกิจพร0อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย:างเหมาะสม     

 6.8 แก0ป?ญหาน้ําท:วมในฤดูฝนท้ังท่ีท:วมเป!นบริเวณกว0างและท:วมเฉพาะพ้ืนท่ีและป?ญหาขาดแคลนน้ํา
ในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล ซ่ึงนําความเสียหายและทุกข ร0อนมาให0แก:เกษตรกร โดยระดมความคิดเพ่ือหาทาง
ป
องกันไม:ให0เกิดน้ําท:วมรุนแรงดังเช:นเหตุการณ น้ําท:วม ในปI 2554 และหาวิธีท่ีจะแก0ป?ญหาน้ําท:วมเฉพาะ
พ้ืนท่ีให0ลดลงโดยเร็วไม:กระทบต:อพืชผล ส:วนภาวะภัยแล0งจนเกิดการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรนั้น รัฐบาล
จะเร:งดําเนินการจัดสร0างแหล:งน้ําขนาดเล็กให0กระจายครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีเพาะปลูกให0มากท่ีสุด ซ่ึงจะสามารถ
ทําได0ในเวลาประมาณ 1 ปI          

 6.9 ปฏิรูปโครงสร0างราคาเชื้อเพลิงประเภทต:างๆ ให0สอดคล0องกับต0นทุนและให0มีภาระภาษีท่ี
เหมาะสมระหว:างน้ํามันต:างชนิดและผู0ใช0ต:างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช0พลังงานของประเทศและให0
ผู0บริโภคระมัดระวังท่ีจะไม:ใช0อย:างฟุEมเฟKอย รวมถึงดําเนินการให0มีการสํารวจและผลิตกSาซธรรมชาติและ
น้ํามันดิบรอบใหม:ท้ังในทะเลและบนบก และดําเนินการให0มีการสร0างโรงไฟฟ
าเพ่ิมข้ึนโดยหน:วยงานของรัฐ
และเอกชน ท้ังจากการใช0ฟอสซิลเป!นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด0วยวิธีการท่ีเปHดเผย โปร:งใส 
เป!นธรรม และเป!นมิตรต:อสภาวะแวดล0อม พร0อมกับร:วมมือกับประเทศเพ่ือนบ0านในการพัฒนาพลังงาน
 6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให0จัดเก็บได0อย:างครบถ0วน โดยปรับปรุงโครงสร0างภาษีให0คงอัตรา
ภาษีเงินได0ไว0ในระดับป?จจุบัน ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต:ปรับปรุงโครงสร0างอัตราภาษีทางด0านการค0า
และขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม: ซ่ึงจะเก็บจากทรัพย สิน เช:น ภาษีมรดก ภาษีจากท่ีดินและสิ่งปลูก
สร0าง โดยให0มีผลกระทบต:อผู0มีรายได0น0อยให0น0อยท่ีสุด รวมท้ังปรับปรุงการลดหย:อนภาษีเงินได0ให0เกิด
ประโยชน แก:ผู0มีรายได0น0อย และยกเลิกการยกเว0น ภาษีประเภทท่ีเอ้ือประโยชน เฉพาะผู0ท่ีมีฐานะการเงินดี 
เพ่ือให0เกิดความเป!นธรรมมากข้ึน         

 6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในช:วงรัฐบาลท่ีผ:านมา ซ่ึงมีจํานวนสูง มากกว:า 700,000 ล0าน
บาท และเป!นภาระงบประมาณใน 5 ปIข0างหน0า อันจะทําให0เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศ
น0อยลง โดยประมวลหนี้เหล:านี้ให0ครบถ0วน หาแหล:งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ท้ังหมด และยืดระยะเวลาช0าระ
คืนให0นานท่ีสุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต     

 6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐานด0านการขนส:งและคมนาคม ด0านคมนาคมทางบกโดยเริ่ม
โครงการรถไฟฟ
าขนส:งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ
าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพ่ิมเติม
เพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพ่ือให0มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เพ่ือต้ังฐานให0รัฐบาลต:อไปท0าต:อได0
ทันที ด0านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท:าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ท:าอากาศยานดอนเมือง และ
ท:าอากาศยานสากลในภูมิภาค ส:งเสริมการใช0ประโยชน ท:าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให0สามารถรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศได0อย:างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให0เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบิน
ของประเทศ การซ:อมบํารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให0บริการขนส:งทางอากาศให0มี
คุณภาพได0มาตรฐานในระดับสากล รวมท้ังการใช0ท:าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท:าอากาศยานสุวรรณภูมิและ
ท:าอากาศยานดอนเมือง เช:น ท:าอากาศยานอู:ตะเภา เป!นต0น และด0านการคมนาคม ทางน้ําโดยพัฒนาการ
ขนส:งสินค0าทางลําน้ําและชายฝ?Uงทะเล เพ่ือลดต0นทุนระบบโลจิสติกส ของประเทศ เริ่มจากการเร:งรัดพัฒนาท:า
เทียบเรือชายฝ?Uงท่ีท:าเรือแหลมฉบัง ท:าเรือชายฝ?Uงทะเลอ:าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให0ท:าเรือใน   
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ลําน้ําเจ0าพระยาและปEาสักมีการใช0ประโยชน ในการขนส:งสินค0าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท:าเรือแหลม
ฉบัง รวมท้ังการขุดลอกร:องน้ําลึก        

 6.13 ปรับโครงสร0างการบริหารจัดการในสาขาขนส:งท่ีมีการแยกบทบาทและภารกิจของหน:วยงาน
ระดับนโยบาย หน:วยงานกํากับดูแล และหน:วยปฏิบัติท่ีชัดเจน และจัดต้ังหน:วยงานกํากับดูแลระบบราง เพ่ือ
ทําหน0าท่ีกําหนดมาตรฐานการให0บริการและความปลอดภัยโครงสร0างอัตราค:าบริการท่ีเป!นธรรม การลงทุน 
การบํารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซ่ึงจะช:วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให0เป!นโครงข:ายหลักของ
ประเทศ รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข0องกับสาขาขนส:งและการประกอบกิจการ    
โลจิสติกส ให0ทันสมัยสอดคล0องกับสถานการณ ในป?จจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมท้ังสนับสนุนให0
ภาคเอกชนเข0ามามีส:วนร:วมในภาคขนส:งเพ่ิมข้ึน       

 6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให0มีประสิทธิภาพ โปร:งใส และ
ตรวจสอบได0 โดยจัดทํายุทธศาสตร การพัฒนารัฐวิสาหกิจท่ีชัดเจน พร0อมท้ังกําหนดเป
าหมายและมาตรการท่ี
จะแก0ไขป?ญหาและฟKLนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจท่ีมีป?ญหาด0านการเงินและการดําเนินงานให0เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความจําเป!นในการคงบทบาทการเป!นรัฐวิสาหกิจแต:ละแห:งให0สอดคล0องกับ
สถานการณ ป?จจุบัน เพ่ือให0รัฐวิสาหกิจเป!นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนา
กลไกการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจท่ีเข0มแข็ง เพ่ือให0เกิดการแข:งขันท่ีเป!นธรรม คํานึงถึงผลประโยชน ของประเทศ
ส:วนรวมคุ0มครองผู0ใช0บริการได0อย:างมีประสิทธิภาพ และสามารถให0บริการประชาชนได0ตามมาตรฐานท่ีกําหนด
ไว0 รวมท้ังมีการบริหารจัดการหนี้ท้ังในส:วนท่ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย:างโปร:งใสและมีประสิทธิภาพ
เพ่ือลดภาระทางการคลัง          

 6.15 ในด0านเกษตรกรรมดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ: คือ การปรับโครงสร0างการผลิตสินค0าเกษตรให0
สอดคล0องกับความต0องการด0วยวิธีการต:าง ๆ เช:น การแบ:งเขตเพ่ือปลูกพืชผลแต:ละชนิด และการสนับสนุนให0
สหกรณ ของกลุ:มเกษตรกรท่ีผลิตสินค0าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู0ซ้ือพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส:งออก
ได0 แล0วแต:กรณี เพ่ือให0สหกรณ เป!นผู0ค0าขายสินค0าเกษตรรายใหญ:อีกรายหนึ่ง ซ่ึงจะช:วยคานอํานาจของกลุ:ม
พ:อค0าเอกชนท่ีมีอยู:ในป?จจุบันให0มี ความสมดุลมากข้ึน      

 6.16 ในด0านอุตสาหกรรม ส:งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล0องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ เช:น ส:งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ต้ังแต:ต0นน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตให0มีคุณภาพ ได0มาตรฐาน และเป!นมิตรกับสิ่งแวดล0อม ส:งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือ
สร0างมูลค:าเพ่ิมให0แก:อาหารไทยบนฐานความรู0 ความคิดสร0างสรรค  และภูมิป?ญญา ส:งเสริมการวิจัยเกษตร   
แปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค:าสินค0าเกษตรและแก0ไขป?ญหาท่ีสําคัญของประเทศ เป!นต0น ส:งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช0
เทคโนโลยี ข้ันสูง ส:งเสริม อุตสาหกรรมท่ีใช0การออกแบบและสร0างสรรค  และส:งเสริมอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลเทคโนโลยีข้ันสูง เพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู:ระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ  

 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู0ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย:อมให0เข0มแข็ง สามารถ
แข:งขันได0อย:างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค ความรู0ในด0านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค กร ปรับโครงสร0างกลไกการสนับสนุนและ   
การขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย:อมให0เป!นระบบและมีเอกภาพท่ีชัดเจนท้ังในด0านการเข0าถึงแหล:ง
เงินทุนและบริการ ทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย:อม การพัฒนาผลิตภัณฑ 
และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต:างประเทศ       

 6.18 ส:งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให0เริ่มขับเคลื่อนได0อย:างจริงจัง 
ซ่ึงจะทําให0ทุกภาคเศรษฐกิจก0าวหน0าไปได0ทันโลกและสามารถแข:งขันในโลกสมัยใหม:ได0 ซ่ึงหมายรวมถึง     
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การผลิตและการค0าผลิตภัณฑ ดิจิทัลโดยตรง ท้ังผลิตภัณฑ  ฮาร ดแวร  ผลิตภัณฑ ซอฟต แวร  อุปกรณ สื่อสาร
ดิจิทัล อุปกรณ โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช0ดิจิทัล รองรับการให0บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจ
บริการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย:างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช0ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค0า
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ สร0างสรรค  ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน:วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงให0ดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให0มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย:างจริงจัง         

 7. การส:งเสริมบทบาทและการใช0โอกาสในประชาคมอาเซียน      

 การรวมตัวเป!นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงจะมีผลใช0บังคับอย:างเต็มท่ี ณ สิ้นปI 2558 จะเกิด
ประโยชน แก:ประเทศไทยเป!นอย:างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต:าง ๆ ให0พร0อม การเร:งดําเนินการ
เตรียมความพร0อมท้ังในเรื่องความเชื่อมโยงด0านระบบการขนส:งและโลจิสติกส  ด0านกฎระเบียบ การอํานวย
ความสะดวกทางการค0า การพัฒนาด:านชายแดนและการเตรียมการด0านทรัพยากรมนุษย จะส:งเสริมบทบาท
และการใช0โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให0เกิดประโยชน สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนชาวไทยร:วมกับประชาชนอาเซียน         

 7.1 เร:งส:งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค0า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร:วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ0าน โดยใช0ประโยชน จากโครงข:ายคมนาคมขนส:งและโทรคมนาคมท่ี
เชื่อมโยงระหว:างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ:านระบบอิเล็กทรอนิกส  การทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ร:วมกันในอาเซียน รวมท้ังการสนับสนุนการใช0ประโยชน จากความตกลงทางการค0าการลงทุน
ภายใต0กรอบความร:วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีผลใช0บังคับแล0ว เร:งขยายการจัดทําข0อตกลงการ
ยอมรับร:วมกันของสินค0าด0านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให0ความสําคัญต:อสินค0าท่ีประเทศไทยมี
ศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ:มสินค0าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ การค0าและระบบพิธีการศุลกากร
ให0สะดวก ลดข้ันตอนต:าง ๆ หรือยกเลิกข้ันตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษี และการอํานวยความสะดวกอ่ืน 
ๆ เพ่ือดึงดูดให0มีการต้ังสํานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาคท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให0กรุงเทพมหานคร
เป!นศูนย กลางทางธุรกิจ การค0า การลงทุนของภูมิภาคได0ในท่ีสุด     

 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข:งขันของผู0ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล0องกับข0อตกลงในการ
เคลื่อนย0ายในด0านสินค0า บริการ การลงทุน แรงงานฝIมือ และป?จจัยการผลิตต:างๆ ท่ีเปHดเสรีมากข้ึน โดยเฉพาะ
กลุ:มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย:อมของไทยให0สามารถแข:งขันได0 รวมท้ังสามารถดําเนินธุรกิจร:วมกับ
ผู0ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน  เพ่ือนําไปสู:ความเชื่อมโยงกับห:วงโซ:อุปทานตลาดโลกได0 โดยเฉพาะ
อย:างยิ่ง ฐานการผลิตสินค0าหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเนื่องท่ีประเทศไทยได0เข0าไปลงทุนขยายฐานการผลิตใน
ประเทศอ่ืน ในอาเซียนมาเป!นเวลานานแล0ว ตลอดจนกลุ:มการผลิตท่ีผู0ประกอบการของไทยเตรียมท่ีจะขยาย
ฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซ่ึงช:วยให0ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค0าคุณภาพหลากหลาย เพ่ือขายใน
ตลาดต:างๆ ได0มากข้ึน ท้ังในอาเซียนและในตลาดโลก และเป!นการช:วยเหลือประเทศเพ่ือนบ0านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม         

 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข0าสู:ประชาคมอาเซียน ท้ังแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม:มีทักษะ โดยการเร:งรัดและขยายผล การใช0ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให0เกิดผล
ในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเป!นเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝIมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน ๘ กลุ:มท่ี
มีข0อตกลงการเปHดเสรีในอาเซียนควบคู:ไปกับการวางแผนด0านการผลิตให0เพียงพอ การยกระดับฝIมือแรงงานใน
กลุ:มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและอุตสาหกรรมท่ีใช0แรงงานเข0มข0น การส:งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบ
มาตรฐานฝIมือแรงงาน เพ่ือใช0ในการประเมินค:าจ0างแรงงาน      
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 7.4 เร:งพัฒนาความเชื่อมโยงด0านการขนส:งและระบบโลจิสติกส ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
โดยเร:งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร:วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ:มแม:น้ําโขง 
6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝEาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร:วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ0าพระยา-แม:โขง (ACMECS) แผนความร:วมมือแห:งอ:าวเบงกอลสําหรับความร:วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม:บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซ่ึงจะช:วย
สนับสนุนให0ความเชื่อมโยงด0านการขนส:งและระบบโลจิสติกส ในอาเซียนสัมฤทธิผลได0อย:างเป!นรูปธรรม 

 7.5 ต:อเชื่อมเส0นทางคมนาคมขนส:งและระบบโลจิสติกส จากฐานการผลิตในชุมชนสู:แหล:งแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค:าท้ังภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผู0ประกอบการรายย:อยสู:ตลาด
ท่ีกว0างขวางยิ่งข้ึนท้ังในประเทศและระหว:างประเทศและขณะเดียวกันก็ช:วยสร0างโอกาสทางเศรษฐกิจแก:พ้ืนท่ี
ต:าง ๆ ภายในประเทศด0วย         

 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด:านการค0าชายแดนและโครงข:ายการคมนาคม
ขนส:งบริเวณประตูการค0าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยง กระบวนการผลิตและการลงทุนข0ามแดน 
โดยปรับปรุงโครงข:ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการค0าและการขนส:งสินค0าข0ามแดนอย:างต:อเนื่อง โดยในระยะแรกให0ความสําคัญกับด:านชายแดน
ท่ีสําคัญ 6 ด0าน ได0แก: ปาดังเบซาร  สะเดา อรัญประเทศ แม:สอด บ0านคลองลึก และบ0านคลองใหญ: ซ่ึงจะ   
ทําให0ระบบขนส:งและโลจิสติกส  สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ0านได0อย:างมีประสิทธิภาพและรองรับ
ปริมาณการเดินทางและการขนส:งท่ีคาดว:าจะเพ่ิมข้ึนจากการเข0าสู:ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 8. การพัฒนาและส:งเสริมการใช0ประโยชน จากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม           

 รัฐบาลให0ความสําคัญต:อการวิจัย การพัฒนาต:อยอด และการสร0างนวัตกรรม เพ่ือนําไปสู:การผลิตและ
บริการท่ีทันสมัย ดังนี้          

 8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค:าใช0จ:ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ:งไปสู:เป
าหมายให0ไม:ตํ่ากว:า
ร0อยละ 1 ของรายได0ประชาชาติและมีสัดส:วนรัฐต:อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห:งชาติ ท้ังนี้ เพ่ือให0ประเทศมีความสามารถในการแข:งขันและมีความก0าวหน0าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ีมี
ระดับการพัฒนาใกล0เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให0มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให0มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน     

 8.2 เร:งเสริมสร0างสังคมนวัตกรรม โดยส:งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหว:างวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร  และคณิตศาสตร  การผลิตกําลังคน ในสาขาท่ีขาดแคลนการเชื่อมโยงระหว:าง   
การเรียนรู0กับการทํางาน การให0บุคลากรด0านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานในภาคเอกชน และการให0
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย:อมมีช:องทางได0เทคโนโลยีโดยความร:วมมือจากหน:วยงานและสถานศึกษา
ภาครัฐ            

 8.3 ปฏิรูประบบการให0สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป!นอุปสรรคต:อการนํางานวิจัยและพัฒนาไป
ต:อยอดหรือใช0ประโยชน  รวมท้ังส:งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ:มจังหวัด 
เพ่ือให0ตรงกับความต0องการของท0องถ่ิน ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู:การใช0ประโยชน เชิงพาณิชย  โดย
ส:งเสริมความร:วมมือระหว:างมหาวิทยาลัย หน:วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน   

 8.4 ส:งเสริมให0โครงการลงทุนขนาดใหญ:ของประเทศ เช:น ด0านพลังงาน สะอาด ระบบราง ยานยนต  
ไฟฟ
า การจัดการน้ําและขยะใช0ประโยชน จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ไม:เพียงแต:จะใช0เทคโนโลยีจากต:างประเทศ ส:งเสริมการใช0เครื่องมือ วัสดุ และสินค0าอ่ืน ๆ ท่ีเป!นผล



37 
 

 

จากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว0าง โดยจัดให0มีนโยบายจัดซ้ือจัดจ0างของภาครัฐท่ีเอ้ืออํานวย 
เพ่ือสร0างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีท่ีจําเป!นจะต0องจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ หรือเทคโนโลยี
จากต:างประเทศจะให0มีเง่ือนไขการถ:ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให0สามารถพ่ึงตนเองได0ในอนาคตด0วย  

 8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให0มีโครงสร0างพ้ืนฐานด0านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ด0านการวิจัยและ
พัฒนา และด0านนวัตกรรมซ่ึงเป!นโครงสร0างพ้ืนฐานทางป?ญญาท่ีสําคัญ ในการต:อยอดสู:การใช0เชิงพาณิชย ของ
ภาคอุตสาหกรรมให0มีความพร0อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนท่ีต:างๆ เช:น การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การต้ังศูนย วิเคราะห ห0องปฏิบัติการ สถาบันและศูนย วิจัย เป!นต0น    

 9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร0างสมดุลระหว:างการอนุรักษ กับการใช0ประโยชน 
อย:างยั่งยืน           

 ในป?จจุบันมีการบุกรุกท่ีดินของรัฐและตัดไม0ทําลายปEามากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีเคยอุดมสมบูรณ  เช:น ปEาไม0 สัตว ปEา พันธุ พืช และแร:ธาตุ ถูกทําลายหรือนําไปใช0
ประโยชน ทางพาณิชย โดยไม:ชอบด0วยกฎหมายเป!นอันมาก ท้ังป?ญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภท   
ต:างๆ ก็รุนแรงยิ่งข้ึน รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร0างสมดุล
ระหว:างการอนุรักษ และการใช0ประโยชน อย:างยั่งยืน ดังนี้       

 9.1 ในระยะเฉพาะหน0า เร:งปกป
องและฟKLนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ  ทรัพยากรปEาไม0 และสัตว ปEา โดยให0
ความสําคัญในการแก0ไขป?ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐให0ชัดเจน เร:งรัดกระบวนการ
พิสูจน สิทธิการถือครองท่ีดินในเขตท่ีดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใช0เพ่ือการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมายให0ทันสมัยและสร0างบรรทัดฐานในการบังคับใช0กฎหมายอย:างมีประสิทธิภาพและเป!นธรรม 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีปEาต0นน้ําและพ้ืนท่ีอนุรักษ ท่ีมีความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพ้ืนท่ีแนวกันชนและท่ีราบเชิงเขา
ให0เป!นพ้ืนท่ียุทธศาสตร การปลูกปEา เพ่ือป
องกันภัยพิบัติและป
องกันการบุกรุกปEา ขยายปEาชุมชน และส:งเสริม
การปลูกไม0มีค:าทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม0จากปEาธรรมชาติ รวมท้ังผลักดันแนว
ทางการประเมินมูลค:าทางเศรษฐศาสตร ของระบบนิเวศและการสร0างรายได0จากการอนุรักษ  เช:น โครงการ
ปลูกปEา เพ่ือฟKLนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ ทรัพยากรปEาไม0แบบมีส:วนร:วมจากทุกภาคส:วน เป!นต0น 

 9.2 ส:งเสริมการอนุรักษ และใช0ประโยชน จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย:าง
ยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟKLนตัว สร0างโอกาสในการเข0าถึงและแบ:งป?นผลประโยชน อันเกิดข้ึน
จากการใช0ทรัพยากรพันธุกรรมอย:างยุติธรรมและเท:าเทียม เพ่ือสร0างความเป!นอยู:ท่ีดีของประชาชน ความ
ม่ันคงทางด0านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือสร0างมูลค:าทางเศรษฐกิจ  
รวมท้ังให0การคุ0มครอง เพ่ือให0เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ       

 9.3 ในระยะต:อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน และแก0ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชดําริท่ีให0ประชาชนสามารถอยู:ร:วมกับปEาได0 เช:น กําหนดเขตปEาชุมชนให0ชัดเจน พ้ืนท่ีใดท่ีสงวนหรือกัน
ไว0เป!นพ้ืนท่ีปEาสมบูรณ ก็ใช0มาตรการทางกฎหมายอย:างเคร:งครัด พ้ืนท่ีใดสมควรให0ประชาชนใช0ประโยชน ได0ก็
จะผ:อนผันให0ตามความจําเป!นโดยใช0มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการ
ปลูกปEาทดแทนเข0าดําเนินการ ท้ังจะให0เชื่อมโยงกับการส:งเสริมการมีอาชีพและรายได0อ่ืนอันเป!นบ:อเกิดของ
เศรษฐกิจชุมชนท่ีต:อเนื่อง เพ่ือให0คนเหล:านั้นสามารถพ่ึงพาตนเองได0ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยท่ีดินยัง
เป!นของรัฐจะจัดทําฐานข0อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผู0ถือครองท่ีดินในท่ีดินของรัฐ ปรับปรุง 
กลไกการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐและเอกชนให0มีเอกภาพ เพ่ือทําหน0าท่ีกําหนดนโยบายด0านท่ีดินในภาพรวม 
และปรับปรุงกลไกภาษีเพ่ือกระจายการถือครองท่ีดิน เร:งรัดการจัดสรรท่ีดินให0แก:ผู0ยากไร0โดยไม:ต0องเป!น
กรรมสิทธิ์ แต:รับรองสิทธิร:วมในการจัดการท่ีดินของชุมชน กําหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมของธนาคารท่ีดินเพ่ือให0
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เป!นกลไกในการนําทรัพยากรท่ีดินมาใช0ให0เกิดประโยชน สูงสุด      
 9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให0เป!นเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ     
จัดให0มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ
ร:วมกันของหน:วยงานท่ีเก่ียวข0อง  เพ่ือให0การจัดทําแผนงานโครงการไม:เกิดความซํ้าซ0อน มีความเชื่อมโยงกัน
อย:างเป!นระบบ และสอดคล0องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยจัดต้ังหรือกําหนด
กลไกในการบริหารจัดการน้ําพร0อมท้ังมีการนําเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใช0ในระบบของการบริหาร
จัดการน้ําและการเตือนภัย         

 9.5 เร:งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร0าง
คุณภาพสิ่งแวดล0อมท่ีดีให0แก:ประชาชน โดยให0ความสําคัญในการเร:งรัดแก0ไขป?ญหาการจัดการขยะเป!นลําดับ
แรก ส:งเสริมให0เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช0ใหม:ให0มากท่ีสุด เร:งกําจัดขยะมูลฝอยตกค0างสะสม
ในสถานท่ีกําจัดขยะในพ้ืนท่ีวิกฤติ ซ่ึงจะใช0ท่ีดินของรัฐเป!นหลัก ในพ้ืนท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดย
การแปรรูปเป!นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให0ดําเนินการ ส:วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการ
บริหารจัดการเป!นพิเศษ โดยกําหนดให0ท้ิงในบ:อขยะอุตสาหกรรมท่ีสร0างข้ึนอย:างถูกต0องตามมาตรฐานและให0
แยกเป!นสัดส:วนจากบ:อขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส  และขยะติดเชื้อจะพัฒนา
ระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝ
าระวังไม:ให0มีการลักลอบท้ิง รวมท้ังจัดการสารเคมี โดยลดความเสี่ยงและ
อันตรายท่ีเกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให0ความสําคัญในการจัดการอย:างครบวงจร และใช0
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช0กฎหมายอย:างเด็ดขาด     

 ในระดับพ้ืนท่ีจะเร:งแก0ไขป?ญหาในพ้ืนท่ีมาบตาพุดซ่ึงเป!นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย:าง
ต:อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ท้ังการลดและขจัดมลพิษ การฟKLนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม การดูแล
คุณภาพชีวิตประชาชนท่ีได0รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมท้ังการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถ
โครงสร0างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู:เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ     

 10. การส:งเสริมการบริหารราชการแผ:นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป
องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ         

 ระบบราชการเป!นระบบท่ีใหญ:โตมหึมา ประกอบด0วยบุคลากร งบประมาณและอํานาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว0างขวางของเจ0าหน0าท่ีซ่ึงสามารถให0คุณให0โทษ ให0ความสะดวกหรือเป!น
อุปสรรคต:อการทํามาหากินและการดํารงชีวิตได0 แต:น:าเสียดายว:าในเวลาท่ีผ:านมา ระบบราชการและ
เจ0าหน0าท่ีบางส:วนกลายเป!นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย0งในสังคมต้ังแต:ระดับท0องถ่ินจนถึงระดับประเทศ เป!น
อุปสรรคต:อการพัฒนาประเทศ เพราะติดขัดท่ีกฎระเบียบ นานาประการซ่ึงมีมาแต:อดีตและยังมิได0แก0ไขให0ทัน
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ท้ังยังไม:อาจใช0เป!นกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข:งขันกับนานาประเทศ เช:น 
เสียค:าใช0จ:ายสูง ใช0เวลามาก มีการขออนุญาตซํ้าซ0อน ใช0ระบบตรวจสอบท่ีไม:จําเป!นจนเป!นภาระแก:ประชาชน 
บางครั้งมีการปล:อยปละละเลยสลับกับการเข0มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม0ฟาง มีการทุจริตคอร รัปชัน
สร0างความไม:เป!นธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไม:จูงใจให0นักลงทุนเข0ามาประกอบการในประเทศ ดังท่ีปรากฏ
ในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปIของหน:วยงานต:างประเทศ บางแห:งเก่ียวกับการจัดอันดับความน:าเชื่อถือ
และความสะดวกหรือยากง:ายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแล0ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 
 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด0านองค กรหรือหน:วยงานภาครัฐ ท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท0องถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสร0างหน:วยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหน0าท่ีซํ้าซ0อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส0นทางการ
ปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให0ทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช0แก0ไขกฎระเบียบให0โปร:งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได0อย:างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุง
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ค:าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให0เหมาะสมและเป!นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ0านเมืองท่ีดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม: การตอบสนองความต0องการของประชาชนในฐานะท่ีเป!นศูนย กลาง และการอํานวย
ความสะดวกแก:ผู0ใช0บริการเพ่ือสร0างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการลดต0นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ 
เพ่ิมศักยภาพในการแข:งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว0ในระบบ
ราชการ โดยจะดําเนินการต้ังแต:ระยะเฉพาะหน0าไปตามลําดับความจําเป!น และตามท่ีกฎหมายเอ้ือให0สามารถ
ดําเนินการได0          

 10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให0ประชาชนสามารถเข0าถึงบริการสาธารณะได0โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู0รับผิดชอบท่ีชัดเจน ข้ันตอนท่ีแน:นอน 
ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณ ท่ีเป!นธรรม โปร:งใส มิให0เจ0าหน0าท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา 
หรือใช0อํานาจโดยมิชอบก:อให0เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร0างความเสียหายแก:ประชาชนโดยเฉพาะ
นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน0าจะเน0นการปรับปรุงหน:วยงานให0บริการด0านการทําธุรกิจ การลงทุน และด0าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป!นสําคัญ      

 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน:วยงานของรัฐให0มีประสิทธิภาพ สามารถให0บริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบ
การเพ่ิมศูนย รับเรื่องราวร0องทุกข จากประชาชนในต:างจังหวัดโดยไม:ต0องเดินทางเข0ามายังส:วนกลาง 
ศูนย บริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให0บริการหลากหลายซ่ึงจะจัดต้ังตามท่ีชุมชนต:างๆ เพ่ือให0
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต:อขอรับบริการได0โดยสะดวกการให0บริการถึงตัวบุคคลผ:านระบบศูนย บริการ
ร:วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ท่ีสมบูรณ แบบ พัฒนาหน:วยงานของ
รัฐให0เป!นองค กรแห:งการเรียนรู0 มีการสร0างนวัตกรรมในการทํางานอย:างประหยัดมีประสิทธิภาพ และมีระบบ
บูรณาการ           

 .10.4 เสริมสร0างระบบคุณธรรมในการแต:งต้ังและโยกย0ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป
องกัน      
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส:งเสริมให0มีการนําระบบพิทักษ คุณธรรมมาใช0ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ0าหน0าท่ีฝEายต:างๆ          

 10.5 ใช0มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝ?งค:านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักด์ิศรีของความเป!นข0าราชการและความซ่ือสัตย สุจริต ควบคู:กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป
องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ0าหน0าท่ีของรัฐทุกระดับอย:างเคร:งครัด ยกเลิก
หรือแก0ไขกฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับต:าง ๆ ท่ีไม:จําเป!น สร0างภาระแก:ประชาชนเกินควรหรือเปHดช:องโอกาส
การทุจริต เช:น ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ0าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว 
ใช0เวลานาน ซํ้าซ0อน และเสียค:าใช0จ:ายท้ังของภาครัฐและประชาชน    

 10.6 ปรับปรุงและจัดให0มีกฎหมายเพ่ือให0ครอบคลุมการป
องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ  
มิชอบ และการมีผลประโยชน ทับซ0อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว:าเรื่องนี้เป!นวาระสําคัญเร:งด:วนแห:งชาติและ
เป!นเรื่องท่ีต0องแทรกอยู:ในการปฏิรูปทุกด0านท้ังจะเร:งรัดการดําเนินการต:อผู0กระทําการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบท้ังในด0านวินัยและคดี รวมท้ัง ให0ผู0ใช0บริการมีโอกาสประเมินระดับความน:าเชื่อถือของหน:วยงานของรัฐ 
และเปHดเผยผลการประเมินต:อประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคยเป!นป?ญหา เช:น การจัดซ้ือจัดจ0าง การร:วม
ทุน การใช0จ:ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว0นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช0ดุลพินิจของเจ0าหน0าท่ี การมี
ผลประโยชน ขัดแย0งหรือทับซ0อน ซ่ึงได0มีคําวินิจฉัยขององค กรต:างๆ เป!นบรรทัดฐานแล0วมาเป!นบทเรียนให0
ความรู0แก:เจ0าหน0าท่ีของรัฐ และประมวลเป!นกฎระเบียบหรือคู:มือในการปฏิบัติราชการ  

 10.7 ส:งเสริมและสนับสนุนภาคีองค กรภาคเอกชนและเครือข:ายต:าง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือสอดส:อง      
เฝ
าระวัง ตรวจสอบเจ0าหน0าท่ีของรัฐหรือต:อต0านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวางมาตรการคุ0มครอง
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พยานและผู0เก่ียวข0อง เพ่ือให0การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป!นไปอย:างมีประสิทธิภาพโดยไม:ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง          

 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม       

 ในสังคมท่ีอารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป!นใหญ: ไม:ใช:ตัวบุคคลหรืออําเภอใจของ
เจ0าหน0าท่ีผู0ปกครองย:อมเป!นสาระสําคัญ แต:หลักนิติธรรมจะเป!นท่ียอมรับนับถือได0 มิใช:เพียงสักแต:ว:ามี
กฎหมาย หากกฎหมายเหล:านั้นต0องสอดคล0องกับความเป!นจริงและความต0องการของประชาชน เป!นธรรม 
คุ0มครองสิทธิมนุษยชน ท้ังต0องมีกระบวนการยุติธรรมท่ีเข0าถึงได0ง:าย มีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและ
เป!นธรรมด0วย มิฉะนั้นจะกลายเป!นสาเหตุแห:งความขัดแย0ง และการโกรธแค0นชิงชังไม:สิ้นสุด รัฐบาลจึงมี
นโยบายในเรื่องดังกล:าว ดังนี้         

 11.1 ในระยะเฉพาะหน0า จะเร:งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆท่ี
ล0าสมัย ไม:เป!นธรรม ไม:สอดคล0องกับความตกลงระหว:างประเทศ เป!นอุปสรรคต:อการบริหารราชการแผ:นดิน 
การประกอบธุรกิจหรือไม:เอ้ือต:อศักยภาพในการแข:งขันกับต:างประเทศ โดยจะใช0กลไกของหน:วยงานเดิมท่ีมี
อยู:และระดมผู0ทรงคุณวุฒิมาเป!นคณะกรรมการท่ีจะจัดต้ังข้ึนเฉพาะกิจเป!นผู0เร:งดําเนินการ 

 11.2 เพ่ิมศักยภาพหน:วยงานท่ีมีหน0าท่ีให0ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให0สามารถ
ปฏิบัติงานได0อย:างรวดเร็ว สามารถให0ความช:วยเหลือแก:ภาคเอกชนและประชาชนได0ตามหลักเกณฑ ท่ีจะเปHด
กว0างข้ึน และให0บุคลากรของหน:วยงานทางกฎหมายมีส:วนให0ความรู0เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน    
การดําเนินคดีปกครอง การยกร:างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก:เจ0าหน0าท่ีของรัฐในหน:วยงานต:าง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน     

 11.3 ในระยะต:อไป จะจัดต้ังองค กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
 11.4 นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรู0ทางนิติวิทยาศาสตร มาใช0เพ่ือเร:งรัด การดําเนินคดีทุกข้ันตอน
ให0รวดเร็ว เกิดความเป!นธรรม และมีระบบฐานข0อมูลท่ีเชื่อมโยงกัน สามารถใช0ติดตามผลและนําไปใช0ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน:วยงานและเจ0าหน0าท่ีในกระบวนการยุติธรรมได0   

 11.5 ปรับปรุงระบบการช:วยเหลือทางกฎหมายและค:าใช0จ:ายแก:ประชาชนท่ีไม:ได0รับความเป!นธรรม 
โดยให0เข0าถึงความเป!นธรรมได0ง:าย รวดเร็ว ส:งเสริมกองทุนยุติธรรม เพ่ือคุ0มครองช:วยเหลือคนจนและ
ผู0ด0อยโอกาส คุ0มครองผู0ถูกล:วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยา ผู0บริสุทธิ์หรือได0รับผลกระทบจากความไม:เป!น
ธรรม โดยเน0นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป!นธรรมของผู0ได0รับผลกระทบ และการ
ไม:แอบอ0างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช:วยเหลือดังกล:าว    

 11.6 นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป
องกันการฟอกเงินมาใช0ในการป
องกันและปราบปราม 
ผู0มีอิทธิพลและเจ0าหน0าท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเก่ียวกับการค0ามนุษย  แรงงานทาส 
การก:อการร0ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข0ามชาติ       

 สําหรับยุทธศาสตร หลักท่ี คสช. ยึดถือเป!นแนวทางในป?จจุบัน มีท้ังหมด 9 ด0าน ดังนี้   

 1. ยุทธศาสตร การสร0างความเป!นธรรมในสังคม        

 2. ยุทธศาสตร การพัฒนาคนสู:สังคมแห:งการเรียนรู0ตลอดชีวิตอย:างยั่งยืน     

 3. ยุทธศาสตร สร0างความเข0มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน    
 4. ยุทธศาสตร การปรับโครงสร0างเศรษฐกิจสู:การเติบโตอย:างมีคุณภาพและยั่งยืน   

 5. ยุทธศาสตร การสร0างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง เศรษฐกิจและ
สังคม              

 6. ยุทธศาสตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมอย:างยั่งยืน   
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 7. ยุทธศาสตร ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร0างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให0เกิดประโยชน 
กับประชาชน ในการใช0บริการอย:างแท0จริง         
 8. ยุทธศาสตร ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให0เกิดความม่ันคงและยั่งยืน
ในอนาคตให0ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก         
 9. ยุทธศาสตร ในการป
องกันและปราบปรามการทุจริต คอร รัปชั่นอย:างยั่งยืน   
 พร0อมท้ังมีการกําหนดค:านิยมหลักของคนไทยข้ึนมาให0ชัดเจนข้ึน เพ่ือสร0างสรรค ประเทศไทยให0
เข0มแข็ง ดังนี้           
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  ซ่ึงเป!นสถาบันหลักของชาติในป?จจุบัน 
 2. ซ่ือสัตย  เสียสละ อดทน มีอุดมการณ ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส:วนรวม   
 3. กตัญxู ต:อพ:อแม: ผู0ปกครอง ครูบาอาจารย      
 4. ใฝEหาความรู0 หม่ันศึกษา เล:าเรียน ทางตรงและทางอ0อม    
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม       
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย  หวังดีต:อผู0อ่ืน เผื่อแผ:และแบ:งป?น    
 7. เข0าใจ เรียนรู0 การเป!นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเป!นประมุขท่ีถูกต0อง  
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู0น0อยรู0จักการเคารพผู0ใหญ:     
 9. มีสติ รู0ตัว รู0คิด รู0ทํา รู0ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู:หัว  
 10. รู0จักดํารงตนอยู:โดยใช0หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ0าอยู:หัว รู0จักอดออมไว0ใช0เม่ือยามจําเป!น มีไว0พอกินพอใช0 ถ0าเหลือก็แจกจ:ายจําหน:าย และพร0อมท่ีจะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร0อม เม่ือมีภูมิคุ0มกันท่ีดี         
 11. มีความเข0มแข็งท้ังร:างกาย และจิตใจ ไม:ยอมแพ0ต:ออํานาจฝEายตํ่าหรือกิเลส มีความละอาย     
เกรงกลัวต:อบาปตามหลักของศาสนา         
 12. คํานึงถึงผลประโยชน ของส:วนรวม และของชาติมากกว:าผลประโยชน ของตนเอง 

 3.1.2. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติ   
 การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) มีหลักการมุ:ง
พัฒนาภายใต0หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนให0บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุก
ระดับยึดคนเป!นศูนย กลางของการพัฒนาให0ความสําคัญกับการสร0างกระบวนการมีส:วนร:วมของทุกภาคส:วนใน
สังคม              
 วิสัยทัศน การพัฒนาประเทศ “สังคมอยู:ร:วมกันอย:างมีความสุข ด0วยความเสมอภาค เป!นธรรม และมี
ภูมิคุ0มกันต:อการเปลี่ยนแปลง”        
 ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศ มีดังนี้      
 1. ยุทธศาสตร การสร0างความเป!นธรรมในสังคม      
  1.1 การสร0างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให0ทุกคนในสังคมไทยควบคู:กับการ
เสริมสร0างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร0างโอกาสในชีวิตให0แก:ตนเอง   
  1.2 การจัดบริการทางสังคมให0ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เน0นการสร0างภูมิคุ0มกันระดับ
ป?จเจกและสร0างการมีส:วนร:วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ    
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  1.3 การเสริมสร0างพลังให0ทุกภาคส:วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช0ชีวิตในสังคมและมีส:วน
ร:วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได0อย:างมีคุณค:าและศักด์ิศรี     
  1.4 การสานสร0างความสัมพันธ ของคนในสังคมให0มีคุณค:าร:วมและตระหนักถึงผลประโยชน 
ของสังคม และเสริมสร0างการบริหารราชการแผ:นดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร:งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบท่ีรัดกุม          
 2. ยุทธศาสตร การพัฒนาคนสู:สังคมแห:งการเรียนรู0ตลอดชีวิตอย:างยั่งยืน   
  2.1 การปรับโครงสร0างและการกระจายตัวประชากรให0เหมาะสม........................ 
  2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให0มีภูมิคุ0มกันต:อการเปลี่ยนแปลง........................ 
  2.3 การส:งเสริมการลดป?จจัยเสี่ยงด0านสุขภาพอย:างเป!นองค รวม   
  2.4 การส:งเสริมการเรียนรู0ตลอดชีวิต      
  2.5 การเสริมสร0างความเข0มแข็งของสถาบันทางสังคม    
 3. ยุทธศาสตร ความเข0มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน   
  3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป!นฐานการผลิตภาคเกษตรให0เข0มแข็งและยั่งยืน 
  3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร    
  3.3 การสร0างมูลค:าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห:วงโซ:การผลิต   
  3.4 การสร0างความม่ันคงในอาชีพและรายได0ให0แก:เกษตรกร    
  3.5 การสร0างความม่ันคงด0านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน          
        และชุมชน         
  3.6 การสร0างความม่ันคงด0านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ              
       ความเข0มแข็งภาคเกษตร       
  3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร0างความม่ันคงด0านอาหารและ 
       พลังงาน         
 4. ยุทธศาสตร การปรับโครงสร0างเศรษฐกิจสู:การเติบโตอย:างมีคุณภาพและยั่งยืน  
  4.1 การปรับโครงสร0างเศรษฐกิจสู:การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน   
  4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม    
  4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข:งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท:าเทียม และเป!นธรรม 
  4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส:วนรวมอย:างมีเสถียรภาพ    
 5. ยุทธศาสตร การสร0างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม
  5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด0านการขนส:งและระบบโลจิสติกส ภายใต0กรอบความร:วมมือใน
       อนุภูมิภาคต:าง ๆ        
  5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข:งขันระดับอนุภูมิภาค 
  5.3 การสร0างความพร0อมในการเข0าสู:ประชาคมอาเซียน  
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  5.4 การเข0าร:วมเป!นภาคีความร:วมมือระหว:างประเทศและภูมิภาคภายใต0บทบาทท่ี  
        สร0างสรรค  เป!นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว:างประเทศในเวทีโลก  
  5.5 การสร0างความเป!นหุ0นส:วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด0านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     
       การเคลื่อนย0ายแรงงาน และการส:งเสริมแรงงานไทยในต:างประเทศ  
  5.6 การมีส:วนร:วมอย:างสําคัญในการสร0างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ป
องกันภัยจาก
       การก:อการร0ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร:ระบาดของโรคภัย
  5.7 การเสริมสร0างความร:วมมือท่ีดีระหว:างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง 
       เศรษฐกิจอย:างมีจริยธรรมและไม:ส:งผลกระทบต:อสิ่งแวดล0อม พร0อมท้ังเปHดรับความ 
       ร:วมมือกับองค กรระหว:างประเทศท่ีไม:แสวงหากําไร    
  5.8 การเร:งรัดการใช0ประโยชน จากข0อตกลงการค0าเสรีท่ีมีผลบังคับใช0แล0ว  
  5.9 การส:งเสริมให0ประเทศไทยเป!นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมท้ัง
       เป!นฐานความร:วมมือในการพัฒนาภูมิภาค     
  5.10 การปรับปรุงและเสริมสร0างความเข0มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ต้ังแต: 
         ระดับชุมชนท0องถ่ิน        
 6. ยุทธศาสตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมอย:างยั่งยืน   
  6.1 การอนุรักษ  ฟKLนฟู และสร0างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
  6.2 การปรับกระบวนทัศน การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร0อมไปสู:การเป!น
เศรษฐกิจและสังคมคาร บอนตํ่าและเป!นมิตรกับสิ่งแวดล0อม      
  6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต:อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือให0สังคมมีภูมิคุ0มกัน         
  6.4 การเตรียมความพร0อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ    
  6.5 การสร0างภูมิคุ0มกันด0านการค0าจากเง่ือนไขด0านสิ่งแวดล0อมและวิกฤตการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ           
  6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวข0องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด0านสิ่งแวดล0อมระหว:างประเทศ        
  6.7 การควบคุมและลดมลพิษ       
  6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมให0มีประสิทธิภาพ 
โปร:งใสและเป!นธรรมอย:างบรูณาการ 

 3.1.3. แผนการบริหารราชการแผ3นดิน ประกอบด�วย     
 1. นโยบายเร:งด:วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปIแรก      
  1.1 สร0างความปรองดองสมานฉันท ของคนในชาติและฟKLนฟูประชาธิปไตย  
  1.2 กําหนดให0การแก0ไขและป
องกันป?ญหายาเสพติดเป!น “วาระแห:งชาติ”  
  1.3 ป
องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย:างจริงจัง  
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  1.4 ส:งเสริมให0มีการบริหารจัดการน้ําอย:างบูรณาการและเร:งรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 
เร:งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สินของประชาชนกลับมาสู:พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต0 
  1.5 เร:งฟKLนฟูความสัมพันธ และพัฒนาความร:วมมือกับประเทศเพ่ือนบ0านและนานาประเทศ
  1.6 แก0ไขความเดือดร0อนของประชาชนและผู0ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ
อและราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง           
  1.7 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ  
  1.8 สร0างสมดุลและความเข0มแข็งอย:างมีคุณภาพให0แก:ระบบเศรษฐกิจมหภาค  
  1.9 ปรับลดภาษีเงินได0นิติบุคคล       
  1.10 ส:งเสริมให0ประชาชนเข0าถึงแหล:งเงินทุน     
  1.11 ยกระดับราคาสินค0าเกษตรและให0เกษตรกรเข0าถึงแหล:งเงินทุน   
  1.12 เร:งเพ่ิมรายได0จากการท:องเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ    
  1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ ชุมชนเพ่ือการสร0างเอกลักษณ 
และการผลิตสินค0าในท0องถ่ิน         
  1.14 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ       
  1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร แท็บเล็ตให0แก:โรงเรียน    
  1.16 เร:งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส:วนร:วมอย:างกว0างขวาง 
 2. นโยบายความม่ันคงแห:งรัฐ        
  2.1 เทิดทูนและพิทักษ รักษาไว0ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย     
  2.2 พัฒนาและเสริมสร0างศักยภาพของกองทัพและระบบป
องกันประเทศ  
  2.3 พัฒนาและเสริมสร0างความร:วมมือระหว:างประเทศ    
  2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร0อมแห:งชาติ      
  2.5 เร:งดําเนินการแก0ไขป?ญหายาเสพติด องค กรอาชญากรรมการค0ามนุษย  ผู0หลบหนีเข0า
เมือง แรงงานต:างด0าวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไม:มีสถานะชัดเจน     
 3. นโยบายเศรษฐกิจ         
  3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค       
  3.2 นโยบายสร0างรายได0        
  3.3 นโยบายปรับโครงสร0างเศรษฐกิจ      
  3.4 นโยบายโครงสร0างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส:งมวลชน และการบริหารจัดการ
ระบบขนส:งสินค0าและบริการ         
  3.5 นโยบายพลังงาน        
  3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ       
 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต        
  4.1 นโยบายการศึกษา        
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  4.2 นโยบายแรงงาน        
  4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน     
  4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม      
  4.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม      
 5. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม      
  5.1 อนุรักษ และฟKLนฟูทรัพยากรปEาไม0และสัตว ปEา     
  5.2 อนุรักษ และฟKLนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ?Uง     
  5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล0อมและเร:งรัดการควบคุมมลพิษ   
  5.4 ส:งเสริมการสร0างความเป!นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช0ประโยชน ท่ีดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ          
  5.5 ส:งเสริมและสร0างความตระหนักและจิตสํานึกทางด0านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล0อม           
  5.6 ส:งเสริมให0มีการบริหารจัดการน้ําอย:างบูรณาการ    
  5.7 สร0างภูมิคุ0มกันและเตรียมความพร0อมในการรองรับและปรับตัวต:อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ      
  5.8 พัฒนาองค ความรู0ในการบริหารจัดการด0านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
 6. นโยบายวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม     
  6.1 เร:งพัฒนาให0ประเทศไทยเป!นสังคมท่ีอยู:บนพ้ืนฐานขององค ความรู0   
  6.2 เร:งสร0างนักวิทยาศาสตร  นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร ให0เพียงพอต:อความต0องการของ
ประเทศ            
  6.3 สนับสนุนและส:งเสริมให0เกิดการลงทุนและความร:วมมือระหว:างภาครัฐและเอกชน 
  6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให0เกิดประสิทธิภาพสูง     
  6.4 ส:งเสริมการใช0ข0อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ    
 7. นโยบายการต:างประเทศและเศรษฐกิจระหว:างประเทศ     
  7.1 เร:งส:งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ กับประเทศเพ่ือนบ0าน    
  7.2 สร0างความสามัคคีและส:งเสริมความร:วมมือระหว:างประเทศอาเซียน  
  7.3 เสริมสร0างบทบาทท่ีสร0างสรรค และส:งเสริมผลประโยชน ของชาติในองค การระหว:าง
ประเทศ            
  7.4 กระชับความร:วมมือและความเป!นหุ0นส:วนทางยุทธศาสตร กับประเทศ กลุ:มประเทศและ
องค การระหว:างประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญของโลก       
  7.5 สนับสนุนการเข0าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร0อมท้ังส:งเสริมภาพลักษณ ท่ีดี
และความร:วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 
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  7.6 ส:งเสริมการรับรู0และความเข0าใจของประชาชนเก่ียวกับป?ญหาเรื่องพรมแดนและการ
เปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบต:อประเทศไทย       
  7.7 สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน      
  7.8 ใช0ประโยชน จากโครงข:ายคมนาคมขนส:งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค  
  7.9 ประสานการดําเนินงานของส:วนราชการในต:างประเทศ    
  7.10 ส:งเสริมความร:วมมืออย:างใกล0ชิดกับประเทศมุสลิมและองค กรอิสลามระหว:างประเทศ
 8. นโยบายการบริหารกิจการบ0านเมืองท่ีดี       
  8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ:นดิน     
  8.2 กฎหมายและการยุติธรรม       
  8.3 ส:งเสริมให0ประชาชนมีโอกาสได0รับรู0ข0อมูลข:าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ
สื่อสาธารณะทุกประเภทได0อย:างกว0างขวางรวดเร็ว ถูกต0อง เป!นธรรม 

 3.1.4. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ.2555-2559)          
 1. เสริมสร0างสภาพแวดล0อมของภาคเหนือให0เอ้ืออํานวยต:อการผลิต การค0า และการลงทุนเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจในภูมิภาค  กลุ:มประเทศอนุภาคลุ:มน้ําโขง (GMS) กลุ:มเอเชียใต0และตลาดเสรีภาพทางการค0า
ระหว:างประเทศ           
 2. พัฒนาป?จจัยการผลิตและคุณภาพสินค0าทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร0าง
ความม่ังคงให0ภาคเกษตรกรรม         
 3. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม บริการ ภายใต0แนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีภาคเหนือมี
ศักยภาพสูงและยกระดับคุณภาพการท:องเท่ียวในท:องเท่ียวหลักให0ยั่งยืนและเท:ากันกระแสตลาดสากล 
 4. สนับสนุนการจัดการพ้ืนท่ีเมืองและชุมชน มุ:งสู:การเป!นเมืองท่ีเป!นมิตรต:อสิ่งแวดล0อม (ECO-
City/ECO-Town) ท่ีเอ้ือต:อการพัฒนาเศรษฐกิจอย:างสมดุล และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในภาค 
 5. พัฒนาคนและสังคมให0พร0อมรับการเปลี่ยนแปลงและเป!นสังคมแห:งการเรียนรู0  
 6. เสริมสร0างความม่ังคงทางสังคม เพ่ือการเข0าถึงบริการทางสังคมอย:างเท:าเทียม และเป!นธรรม 
 7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมอย:างยั่งยืน เน0นการอนุรักษ  ฟKLนฟู และการใช0
ประโยชน ในภาคการผลิต ท้ังภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการได0อย:างมีประสิทธิภาพและสมดุล รวมท้ัง
เตรียมการป
องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

 3.1.5. แผนพัฒนากลุ3มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร3-น3าน) พ.ศ. 2557-
2560             
 1. วิสัยทัศน กลุ:มจังหวัด 

“ประตูการค0าสู:สากล โดดเด:นวัฒนธรรมล0านนา ดิน น้ํา ปEา สมบูรณ  ประชาชนอยู:ดีมีสุข” 

 2..ยุทธศาสตร การพัฒนากลุ:มจังหวัด (Strategic Issues)     
 ยุทธศาสตร ท่ี 1 : เสริมสร0างสภาพแวดล0อมในการพัฒนาการค0าลงทุน และโลจิสติกส เชื่อมอนุภูมิภาค
ลุ:มน้ําโขงและเตรียมความพร0อมรับความร:วมมือประชาคมอาเซียน     



47 
 

 

 ยุทธศาสตร ท่ี 2 : การสร0างความเข0มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค:าสินค0าเกษตรท่ีมีศักยภาพ      
 ยุทธศาสตร ท่ี 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท:องเท่ียวเชิงอนุรักษ 
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเป!นฐานการพัฒนาชุมชนอย:างยั่งยืน     
 ยุทธศาสตร ท่ี 4 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ และบริหารจัดการสิ่งแวดล0อมโดยการมี
ส:วนร:วมของชุมชนสู:การเป!นกลุ:มจังหวัดสีเขียว 

 3.1.6. กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองส3วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด
เชียงราย 

       วิสัยทัศน  

“ร:วมประสาน มุ:งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีส:วนร:วม ประชาชนเป!นสุข” 

 ยุทธศาสตร การพัฒนาขององค กรปกครองส:วนท0องถ่ิน ประกอบด0วย 6 ด0าน ดังนี้   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส:ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร0าง
พ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเป!นในเขตองค กรปกครองส:วนท0องถ่ินเพ่ือรองรับการการเข0าสู:ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางการพัฒนา         
 1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส:ง ทางระบายน้ํา สะพาน ท:าเทียบเรือ ท่ีจอดรถตลอดจน    
การจัดทําป
ายเส0นทางสามภาษาให0มีความชัดเจนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข0า
สู:ประชาคมอาเซียน           
 1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ โครงสร0างพ้ืนฐานท่ีจําเป!นในเขตขององค กร
ปกครองส:วนท0องถ่ิน          
 1.3 พัฒนางานด0านการผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด0านเศรษฐกิจและการท:องเท่ียว     
 แนวทางการพัฒนา          
 2.1 ส:งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู:หัวฯ ใน         
การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให0ประชาชนได0พ่ึงตนเองได0อย:างยั่งยืน   
 2.2 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล:งน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ํา เพ่ือสนับสนุน
ผลผลิตทางด0านการเกษตร และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ พืช และพันธุ สัตว ท่ีขาดแคลน 
 2.3 ส:งเสริมการสร0างงานและสร0างอาชีพให0แก:ประชาชน กลุ:มแรงงานนอกระบบ กลุ:มผู0ไม:มีงานทํา 
กลุ:มผู0สูงอายุและผู0พิการท้ังในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ:มวิสาหกิจชุมชน กลุ:ม
ผู0ผลิตสินค0าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  (OTOP) ต้ังแต:การผลิตจนถึงการตลาด    
 2.4 การส:งเสริมเครือข:ายการเรียนรู0เกษตรกรในพ้ืนท่ีด0านการผลิต การแปรรูป การจําหน:ายและ
การตลาด           
 2.5 พัฒนาการแหล:งท:องเท่ียวให0เป!นระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหล:งท:องเท่ียวใหม:ตามศักยภาพ
ของพ้ืนท่ีให0เป!นโครงข:ายความร:วมมือกับจังหวัด และประเทศ ตลอดจนการส:งเสริมและสนับสนุน           
การท:องเท่ียวเชิงอนุรักษ ธรรมชาติ สิ่งแวดล0อม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท0องถ่ิน  
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 2.6 พัฒนาบุคลากรด0านการท:องเท่ียวทุกภาคส:วนให0มีความรู0 ความเข0าใจในด0านการให0บริการ ด0าน
ภาษาเพ่ือเป!นการสร0างมาตรฐานและความประทับใจแก:นักท:องเท่ียว 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาด0านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    
 แนวทางการพัฒนา          
 3.1 ส:งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให0มีคุณภาพและตามเกณฑ มาตรฐาน      
 3.2 ส:งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับการเข0าสู:
ประชาคมอาเซียน          
 3.3 พัฒนาองค ความรู0บุคลากรทางการศึกษาผู0สอนภาษาต:างประเทศ และความรู0เก่ียวกับประเทศ
เพ่ือนบ0าน พร0อมได0รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ     
 3.4 สนับสนุนการเรียนรู0คู:คุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมท้ังส:งเสริมการศึกษาท่ีคํานึงถึง   
ภูมิป?ญญาท0องถ่ิน วัฒนธรรมทางด0านภาษา และการแต:งกายล0านนา     
 3.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม:เพ่ือเปHดโอกาสการเรียนรู0อย:าง
กว0างขวางและท่ัวถึง 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให0ประชาชนอยู:เย็นเป!นสุข  
 แนวทางการพัฒนา         
 4.1ส:งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวการ
รักษาพยาบาล การแพทย ทางเลือก การป
องกันและควบคุมโรคติดต:อให0มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมี  ส:วน
ร:วมทุกภาคีเครือข:าย          
 4.2 ส:งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมล0านนา จารีตประเพณีและภูมิป?ญญาท0องถ่ิน
 4.3 ส:งเสริมและสนับสนุนงานด0านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห  การพัฒนาคุณภาพชีวิต     
เด็ก สตรี เยาวชน ผู0สูงอายุ ผู0พิการและผู0ด0อยโอกาส       
 4.4 สนับสนุนท่ีพักอาศัยแก:ผู0ยากไร0 ผู0ด0อยโอกาส ผู0ยากจน ให0มีท่ีอยู:อาศัยท่ีดี คงทน ถาวร และ       
มีสภาพแวดล0อมท่ีดี          
 4.5 ส:งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท0องถ่ิน ตลอดจนให0ความสําคัญกับศูนย พัฒนาเด็กเล็กให0
ได0รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันอย:างครบถ0วน และเป!นธรรม     
 4.6 ส:งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด0านการรักษาความสงบเรียบร0อย งานด0านการ
ป
องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สินของประชาชน ตลอดจนการให0
ความสําคัญกับระบบเตือนภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท0องถ่ิน    
 4.7 ส:งเสริมและสนับสนุนงานป
องกันและแก0ไขป?ญหายาเสพติดอย:างเป!นระบบ ป?ญหาอาชญากรรม 
และการค0ามนุษย ภายใต0การบริหารจัดการอย:างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ    
 4.8 ส:งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสร0างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพและสถานท่ี
พักผ:อนหย:อนใจ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมให0ดํารงความสมบูรณ และยั่งยืน
 แนวทางการพัฒนา 
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 5.1 ส:งเสริมการจัดการสิ่งแวดล0อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ 
ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป!นระเบียบเรียบร0อยของชุมชนและท0องถ่ิน   
 5.2 เสริมสร0างความร:วมมือและสร0างจิตสํานึกให0กับประชาชน ในการดําเนินการอนุรักษ  การคุ0มครอง
ดูแลและบํารุงรักษาปEาไม0  น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ให0เกิดประโยชน และเกิดผลสําเร็จอย:าง
ยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดําริ        
 5.3 พัฒนาองค ความรู0และเสริมสร0างให0องค กรปกครองส:วนท0องถ่ิน เป!นองค กรแห:งการเรียนรู0ด0าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม ตลอดจนการใช0พลังงานทดแทน เพ่ือลดผลกระทบจากภาวะโลกร0อน 
 5.4 ส:งเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายต0นน้ํา (Check Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริม
ความสมบูรณ ของปEา 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาด0านการเมืองการบริหาร      
 แนวทางการพัฒนา         
 6.1 ส:งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส:วนร:วมใน        
การพัฒนาท0องถ่ิน          
 6.2 เสริมสร0างความปรองดองสมานฉันท  ในชุมชนและท0องถ่ิน  บนพ้ืนฐานของความถูกต0อง ยุติธรรม
และการยอมรับของทุกภาคส:วน         
 6.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค กรปกครองส:วนท0องถ่ินในด0านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลให0มีประสิทธิภาพ โปร:งใส ทันสมัยและประชาชนมีส:วนร:วม ท้ังนี้เพ่ือ    
การแก0ไขป?ญหาของประชาชนและการให0การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ     
 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช0และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได0ของ
องค กรปกครองส:วนท0อถ่ิน          
 6.5 ส:งเสริมสนับสนุนการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก0ไขป?ญหาจราจร   
การลดอุบัติเหตุ และการบริหารจัดการ        
 6.6 พัฒนาและบริหารภารกิจถ:ายโอนให0มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
 6.7 เสริมสร0างระบบด0านการประสานเครือข:ายในการพัฒนาท0องถ่ินให0มีความเข0มแข็ง เพ่ือให0เกิด
ความร:วมมือและการบูรณาการร:วมกัน 

 3.1.7. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

 วิสัยทัศน จังหวัดเชียงราย  

“เมืองทองของวัฒนธรรมล0านนา นําการค0าสู:สากล ประชาชนอยู:เย็นเป!นสุข” 

 พันธกิจ (Mission)          
 1. สร0างมูลค:าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ การค0า การลงทุน การท:องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรม     
แปรรูป เพ่ือสร0างรายได0ให0ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยสนับสนุนป?จจัยพ้ืนฐานการผลิต ได0แก: การจัดหาแหล:งน้ํา      
เพ่ือการเกษตร การพัฒนาท่ีดินให0มีประสิทธิภาพ ภายใต0หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
 2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล0านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการ
ศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ         
 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมโดยการมีส:วนร:วมของทุกภาคส:วน  
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 4. เสริมสร0างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สินในพ้ืนท่ีปกติและชายแดน ป
องกันและปราบปราม
ป?ญหายาเสพติด และพัฒนาความร:วมมือกับประเทศเพ่ือนบ0าน      
 5. ส:งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 

 เปCาประสงค (Goal) 

 1. เป!นศูนย กลางการค0า การลงทุน การท:องเท่ียวและ Logistics เชื่อมโยงกลุ:มจังหวัด กลุ:มประเทศ 
GMS และกลุ:มประเทศอาเซียน + 6        
 2. เพ่ิมรายได0จากการส:งออกสินค0าการเกษตร OTOP, SMEs ไปยังประเทศ GMS และกลุ:มประเทศ
อาเซียน +6 และประเทศอ่ืน ๆ         
 3. เพ่ือน0อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป!นแนวทางหลักในการสร0างภูมิคุ0มกันในการสร0างคน 
สังคม ท่ีมีคุณภาพและความม่ันคงของชาติ        
 4. เพ่ือดํารงความสมบูรณ และยั่งยืนใหม:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 

 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
 ยุทธศาสตร ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข:งขัน ด0านการค0าการลงทุนและบริการโลจิสติกส 
เชื่อมโยงกลุ:มจังหวัด กลุ:มอาเซียน +6 และGMS  
 ยุทธศาสตร ท่ี 2 การส:งเสริมการผลิตสินค0าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากลและเป!นมิตรกับสิ่งแวดล0อม 
 ยุทธศาสตร ท่ี 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล0านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค:าการท:องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ
และเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และคุณภาพชีวิตเพ่ือให0ประชาชนอยู:เย็นเป!นสุข 
ยุทธศาสตร ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมให0ดํารงความสมบูรณ และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร ท่ี 6 การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน 
 

 1.8 องคการบริหารส3วนตําบลศรีถ�อย 

 วิสัยทัศน 
“บ0านเมืองปลอดภัย ห:างไกลยาเสพติด การศึกษาด0วยความคิด 

เศรษฐกิจพอเพียง  คู:เคียงหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  ” 
 

 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา         
 1.1  การก:อสร0างอาคาร  ถนน  ปรับปรุงถนน  และท:อระบายน้ํา   
 1.2  งานติดต้ังและบํารุงไฟฟ
าสาธารณะ 

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาด0านแหล:งน้ํา 
แนวทางการพัฒนา         
 2.1 แหล:งน้ําใช0ในการเกษตร       
 2.2 แหล:งน้ําใช0ในการอุปโภคบริโภค 
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3. ยุทธศาสตร การพัฒนาด0านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา         
 3.1 การพัฒนาและส:งเสริมอาชีพแก:ประชาชน 

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาด0านสังคม 
แนวทางการพัฒนา         
 4.1 การรักษาความสงบเรียบร0อย       
 4.2 ส:งเสริมคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาด0านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
แนวทางการพัฒนา         
 5.1 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      
 5.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาด0านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา         
 6.1  ส:งเสริมให0ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และลดการแพร:ระบาดของโรคติดต:อและโรคท่ี       
       เป!นอันตรายต:อสุขภาพ 

7. ยุทธศาสตร การพัฒนาด0านการเมืองการบริหาร   
แนวทางการพัฒนา         
 7.1 ส:งเสริมการมีส:วนร:วมของประชาชน      
 7.2 ส:งเสริมความรู0ความเข0าใจเก่ียวกับกิจกรรมทางองค การบริหารส:วนตําบลและการบริหาร
      จัดการตามระบอบประชาธิปไตย      
 7.3 ปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ี และบุคลากร     
 7.4 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช0และสถานท่ีปฏิบัติงาน 

8. ยุทธศาสตร การพัฒนาด0านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา         
 8.1 ส:งเสริมด0านการศึกษา       
 8.2 ส:งเสริมด0านวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 

 3.1.9 นโยบายการพัฒนาของผู�บริหารท�องถ่ิน 

มุ:งม่ันพัฒนา  อาสาทํางาน  เพ่ือพ่ีน0องประชาชนตําบลศรีถ0อย 
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     นโยบาย            ต0องชัดเจน 

     วิสัยทัศน           ต0องก0าวไกล 

     การทํางาน        ต0องโปร:งใส 

     ร:วมใจ             สมานฉันท  

1. นโยบายเร3งด3วน 
1.1 แก0ไขถนนชํารุดเป!นหลุมเป!นบ:อในเส0นทางติดต:อระหว:างตําบลและเส0นทางในพ้ืนท่ีทาง

การเกษตรของพ่ีน0องประชาชนภายในตําบล 
1.2 ติดต้ังโคมไฟฟ
าสาธารณะและซ:อมแซมโคมไฟฟ
าสาธารณะในพ้ืนท่ีทุกหมู:บ0าน เพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สินของประชาชน 
1.3 พัฒนาศูนย พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค การบริหารส:วนตําบลศรีถ0อย ให0เป!นศูนย พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี

คุณภาพ 
1.4 จัดสวัสดิการทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ:มผู0สูงอายุ  คนพิการและผู0ด0อยโอกาสใน

สังคมอย:างท่ัวถึงและเป!นธรรม 
1.5 ส:งเสริมกิจกรรมด0านเด็กและเยาวชน  ในด0านกีฬาและนันทนาการเพ่ือให0ห:างไกลจากยาเสพติด 
1.6 ส:งเสริมกิจการของกลุ:มแม:บ0านทุกหมู:บ0านในตําบล 
1.7 ปรับปรุงระบบราชการขององค การบริหารส:วนตําบลศรีถ0อย โดยใช0หลักบริหารกิจการบ0านเมือง  

ท่ีดี เพ่ือให0การบริการราชการบรรลุเป
าหมาย ดังต:อไปนี้ 
1.7.1 เกิดประโยชน สุขแก:ประชาชน 
1.7.2 เกิดผลสัมฤทธิ์ต:อภารกิจขององค การบริหารส:วนตําบลศรีถ0อย 
1.7.3 มีคุณภาพเกิดความคุ0มค:าในเชิงภารกิจขององค การบริหารส:วนตําบลศรีถ0อย 
1.7.4 มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
1.7.5 ปรับปรุงภารกิจของส:วนราชการให0ทันต:อสถานการณ  
1.7.6 ประชาชนได0รับการอํานวยความสะดวกและได0รับการสนองตอบตามความต0องการมี

การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย:างสมํ่าเสมอ 

 2. นโยบายในการพัฒนาด�านต3าง ๆ        
 2.1 นโยบายด0านเศรษฐกิจ        
  2.1.1 แก0ไขป?ญหาความยากจนโดยการสร0างรายได0 และกระจายรายได0  
  2.1.2 สนับสนุนกลุ:มเกษตรกรและกลุ:มอาชีพต:างๆให0มีรายได0และกระจายรายได0ให0เพ่ิมยิ่งข้ึน
 2.2 นโยบายด0านการเกษตร        
  2.2.1 ส:งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ตามแนวทางการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2.2 ส:งเสริมการใช0และผลิตปุ�ยชีวภาพ เพ่ือลดต0นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได0ให0แก:
ประชาชน           
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  2.2.3 สนับสนุนและจัดหางบประมาณในการสร0างแหล:งน้ํา เพ่ือใช0ในการเกษตร 
  2.2.4 ขุดลอก คูคลองส:งน้ําเข0าสู:พ้ืนท่ีการเกษตร     
 2.3 นโยบายด0านคมนาคมและสาธารณูปโภค      
  2.3.1 ส:งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อย:างท่ัวถึง  
  2.3.2 ก:อสร0างปรับปรุง บํารุง เส0นทางคมนาคม แหล:งน้ํา ระบบสาธารณูปโภคและระบบ
สาธารณูปการ           
 2.4 นโยบายด0านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม     
  2.4.1 ส:งเสริมและรณรงค การมีส:วนร:วมของประชาชนให0มีการอนุรักษ ฟKLนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล0อม           
  2.4.2 สนับสนุนให0มีการจัดระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนเพ่ือสุขอนามัยและสุขภาพชีวิต
ท่ีดีของประชาชน           
  2.4.3 ส:งเสริมประชาชนให0มามีส:วนร:วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
  2.4.4 สนับสนุนการดําเนินการลดภาวะโลกร0อน     
 2.5 นโยบายด0านความเข0มแข็งของชุมชน       
  2.5.1 ส:งเสริมการดําเนินกิจกรรม เพ่ือสร0างความสมานฉันท ในชุมชน ครอบครัวและสังคม
  2.5.2 ส:งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให0ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีในด0านสาธารณสุขและ
สุขภาพและด0านการกีฬา          
  2.5.3 สนับสนุนการป
องกันและปราบปรามยาเสพติด    
  2.5.4 สนับสนุนการดําเนินงานด0านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน  

  2.5.5 สนับสนุนการป
องกันและช:วยเหลือประชาชนท่ีได0รับความเดือนร0อนจากภัยธรรมชาติ
และอัคคีภัย           
  2.5.6 การส:งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม   
  2.5.7 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู0ด0อยโอกาส 
  2.5.8 การส:งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม   
  2.5.9 ส:งเสริมการสร0างครอบครัวอบอุ:น เข0มแข็ง โดยส:งเสริมให0สมาชิกในครอบครัว          
มีความรักความเข0าใจมีจิตสํานึกท่ีดีในการรับผิดชอบต:อสังคม      
 2.6 นโยบายด0านการกีฬาและนันทนาการ       
  2.6.1 ส:งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เพ่ือแก0ไขป?ญหายาเสพติดและใช0เวลาว:างให0
เกิดประโยชน            
  2.6.2 ส:งเสริมการแข:งขันกีฬาในระดับชุมชน     
 2.7 นโยบายด0านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
  2.7.1 ส:งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
  2.7.2 ส:งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป?ญญาท0องถ่ิน  
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  2.7.3 ส:งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและพัฒนา        
ศูนย เด็กเล็กให0มีคุณภาพ          
 2.8 นโยบายด0านความปลอดภัยของประชาชน      
  2.8.1 สนับสนุนมาตรการการป
องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
  2.8.2 สนับสนุนการป
องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
  2.8.3 การสงเคราะห ผู0ประสบภัยพิบัติต:างๆ      
  2.8.4 ส:งเสริมและสนับสนุนการป
องกันโรคระบาดและโรคติดต:อทุกประเภท 

 3.2 ปKจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต3อการพัฒนา  

     ผลการวิเคราะห ป?ญหาและความต0องการของประชาชนในท0องถ่ินตามประเด็นการพัฒนาท0องถ่ิน
ประกอบด0วย ขอบข:ายและปริมาณของป?ญหา พ้ืนท่ีเป
าหมายกลุ:มเป
าหมาย และการคาดการณ แนวโน0มใน
อนาคต            
 2.1 การวิเคราะห ป?ญหาและความต0องการของประชาชน     
  1) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค     
  1.1 ด0านการคมนาคม        
   1.1.1 การเดินทางถนนบางสายไม:สะดวก เนื่องจากเป!นถนนดินลูกรัง หินคลุกและ
ถนนเชื่อมต:อระหว:างหมู:บ0าน ผิวจราจรชํารุด ถนนเป!นหลุมเป!นบ:อ ทําให0การสัญจรไปมาไม:สะดวก 
  1.2 ด0านสาธารณูปโภค        
   1.2.1 คุณภาพน้ําประปาท่ีใช0ยังไม:เพียงพอ ราษฎรบางหมู:บ0านยังไม:มีน้ําประปาใช0 
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค         
   1.2.2 ไฟฟ
าสาธารณะไม:เพียงพอ เนื่องจากบริเวณทางสัญจรหลายแห:งในหมู:บ0าน
ทําให0อาจเกิดอันตรายต:อชีวิตและทรัพย สินของราษฎร ผู0ใช0เส0นทางไม:ว:าจะเป!นการเสี่ยงต:อการเกิดอุบัติเหตุ
บนท0องถนน    

  2) ด�านแหล3งน้ํา            
  2.1 แหล:งน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภค      
   2.1.1 ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล0ง    
   2.1.2 ราษฎรไม:มีภาชนะเก็บน้ําไว0ใช0ในฤดูแล0ง    
   2.1.3 ราษฎรขาดระบบประปาท่ีดีในหมู:บ0าน    
   2.1.4 ราษฎรขาดระบบชลประทานท่ีดี     
   2.1.5 ไม:มีทางระบายน้ําและแหล:งเก็บกักน้ําธรรมชาติ   
   2.1.6 ไม:มีคูระบายน้ํา และทํานบก้ันน้ํา     
   2.1.7 คู คลอง และเหมืองขาดการปรับปรุงดูแล    
  2.2 แหล:งน้ําเพ่ือการเกษตร       
   2.2.1 ไม:สามารถใช0ประโยชน จากแหล:งน้ําท่ีมีอยู:อย:างเต็มท่ี   
   2.2.2 แหล:งน้ําธรรมชาติตื้นเขินไม:เพียงพอต:อการทําการเกษตรในฤดูแล0ง  
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  3) ปKญหาด�านเศรษฐกิจ        
   3.1 ในช:วงฤดูน้ําหลาก ฤดูฝน ราษฎรในพ้ืนท่ีได0รับผลกระทบ เนื่องจากน้ําท:วมพ้ืนท่ี
ทําการเกษตรหรือไม:สามารถทําการเกษตรได0 ทําให0ราษฎรว:างงาน     
   3.2 ราษฎรมีรายได0ไม:เพียงพอกับรายจ:าย     
   3.3 ผลผลิตทางการเกษตรมีต0นทุนสูงแต:ราคาผลผลผลผลิตตกตํ่า  
   3.4 ราษฎรไม:มีอาชีพเสริม      
   3.5 ราษฎรขาดท่ีทํากินในการเกษตร     
   3.6 ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ    
   3.7 ราษฎรไม:มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว0กินเอง    
   3.8 ราษฎรขาดความรู0และทักษะในการประกอบอาชีพ เช:น การแปรรูปผลผลิตและ
การรวมกลุ:มจัดต้ังรัฐวิสาหกิจในชุมชน เป!นต0น 

  4) ปKญหาด�านสังคม        
  4.1 ด0านครอบครัวและชุมชน       
   4.1.1 ไม:มีระบบการเรียนรู0และการรวมกลุ:มอย:างถาวร   
   4.1.2 ผู0สูงอายุ ผู0พิการ ผู0ปEวยเอดส  ถูกทอดท้ิง    
   4.1.3 เด็กก:อนวัยเรียนได0รับการดูแลไม:เหมาะสมกับวัย   
   4.1.4 คนในชุมชนขาดการมีส:วนร:วมในกิจกรรมส:วนรวม   
   4.1.5 การป
องกันโรคติดต:อในท0องถ่ินไม:ดีเท:าท่ีควร    
   4.1.6 ไม:มีแหล:งเรียนรู0ข0อมูลข:าวสารท่ีเป!นสาธารณะ    
  4.2 ด0านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน     
   4.2.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สินยังไม:เพียงพอ   
  4.3 ด0านกีฬาและนันทนาการ         
   4.3.1 ขาดผู0นําด0านการกีฬาในชุมชน กิจกรรมไม:ต:อเนื่อง   
   4.3.2 ชุมชนมีสถานท่ีออกกําลังกายและท่ีพักผ:อนไม:เพียงพอ   
  4.4 ด0านยาเสพติด        
   4.4.1 การให0ความรู0แก:ชุมชนในเรื่องเก่ียวกับป?ญหายาเสพติดไม:ท่ัวถึง  
   4.4.2 ยาเสพติดแพร:ระบาด 

  5) ปKญหาด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม      
  5.1 ด0านแหล:งน้ําธรรมชาติ       
   5.1.1 ขาดงบประมาณในการพัฒนา     
   5.1.2 ขาดการมีส:วนร:วมของประชาชนในการปลูกต0นไม0 เพ่ือให0ความร:มรื่น พักผ:อน
หย:อนใจตามบริเวณทางถนน บริเวณริมแม:น้ํา ลําคลองตลอดจนการดูแลสถานท่ีสาธารณะ 

  6) ปKญหาด�านสาธารณสุข       
  6.1 ป
องกันโรคระบาด โรคติดต:อ       
   6.1.1 การแพร:ระบาดของโรคติดต:อ     
   6.1.2 ขาดความรู0ในเรื่องสุขภาพอนามัยการป
องกันและการส:งเสริมสุขภาพ 
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  7) ปKญหาด�านการเมืองการบริหาร      
  7.1 ด0านการเมือง การปกครอง       
   7.1.1 ขาดกระบวนการเรียนรู0ทางการเมือง     
   7.1.2 ประชาชนไม:เข0าใจการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต0อง
  7.2 ด0านปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ี และบุคลากร     
   7.2.1 บุคลากรมีไม:เพียงพอในการปฏิบัติหน0าท่ีราชการ   
   7.2.2 ไม:มีอาคารท่ีทําการท่ีเหมาะสม   

  8) ปKญหาด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
  8.1 ด0านการศึกษา        
   8.1.1 การส:งเสริมและสนับสนุนด0านการศึกษาไม:เพียงพอ   
   8.1.2 ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต:อ    
   8.1.3 มีสถานศึกษาท่ีไม:ได0มาตรฐานเม่ือเทียบกับสถานศึกษาในชุมชนเมือง 
   8.1.4 เด็กก:อนวัยเรียนไม:ได0รับการดูแลอย:างเหมาะสม   
   8.1.5 เด็ก เยาวชน ประชาชน ให0ความสําคัญกับการกีฬาน0อย  
  8.2 ด0านศาสนาและวัฒนธรรม       
   8.2.1 ขาดการรณรงค ฟKLนฟูและอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณี   
   8.2.2 ขาดการส:งเสริมและสนับสนุนวัดวาอาราม  

พ้ืนท่ีเป
าหมาย/ กลุ:มเป
าหมาย 

1. พ้ืนท่ีทุกหมู:บ0านในเขตองค การบริหารส:วนตําบล 
2. ประชาชน เยาวชน และนักเรียนในเขตองค การบริหารส:วนตําบลศรีถ0อย 
3. ผู0บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส:วนตําบลและพนักงานจ0างขององค การบริหารส:วนตําบล 
4. เด็กและเยาวชน นักเรียนในสถานศึกษาและเด็กเล็กในศูนย พัฒนาเด็กเล็ก 

การคาดการณ แนวโน0มในอนาคตในภาพรวม 

1.ด0านโครงสร0างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1.1 องค การบริหารส:วนตําบลจัดงบประมาณในการก:อสร0างและปรับปรุงตลอดจนซ:อมแซมถนนใน 
องค การบริหารส:วนตําบลอย:างต:อเนื่องรวมท้ังก:อสร0างถนนคอนกรีต/ลาดยางเพ่ิมข้ึน 

1.2 องค การบริหารส:วนตําบลติดต้ังไฟฟ
าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
 

2.ด0านแหล:งน้ํา     

2.1  องค การบริหารส:วนตําบลจัดสรรงบประมาณในการก:อสร0างและปรับปรุงตลอดจนซ:อมแซมแหล:งเก็บ   
.น้ําในเขตองค การบริหารส:วนตําบล 

2.2  ขยายเขตประปา/ก:อสร0างประปาเพ่ิมเติม 
2.3  จัดหาภาชนะเก็บน้ํา 
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3.ด0านเศรษฐกิจ 
3.1 องค การบริหารส:วนตําบลจัดฝ�กอบรมอาชีพให0แก:ราษฎร 
3.2 ส:งเสริมให0ราษฎรรวมกลุ:มในการประกอบอาชีพ 
3.3 สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพ  

 

4.ด0านสังคม 
4.1 นโยบายของรัฐบาลในการป
องกันและแก0ไขป?ญหายาเสพติด โดยให0 อบต. ดําเนินการเชิงรุกร:วมกับ

ฝEายปกครองและตํารวจ ในการป
องปราม ตรวจค0น จับกุมผู0เสพ/ผู0ค0า และบําบัดกลุ:มผู0ติดยาและ       
กลุ:มเสี่ยง 

4.2 แต:งต้ัง อปพร.ปฏิบัติหน0าท่ีรักษาความสงบเรียบร0อยในเทศกาลต:าง ๆ 
4.3 งบประมาณในการจัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช0ด0านการป
องกันบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมข้ึน  

 

5.ด0านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
5.1  องค การบริหารส:วนตําบลจัดหาท่ีรองรับขยะและให0บริการจัดเก็บขยะ 
5.2  รณรงค เพ่ือสร0างจิตสํานึกการใช0วัสดุจากธรรมชาติแทนขยะท่ีย:อยสลายยาก และเกิดมลพิษ 
5.3  องค การบริหารส:วนตําบลจัดกิจกรรมด0านการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ เช:น การปลูกปEา         

การปลูกหญ0าแฝก การปล:อยพันธุ สัตว น้ํา การปรับปรุงภูมิทัศน  เป!นต0น 
 

6.ด0านสาธารณสุข 
6.1  องค การบริหารส:วนตําบลงบประมาณในการดําเนินการ 
6.2  ก:อสร0างลานกีฬาประจําตําบล 
6.3  ฝ�กอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิการปฏิบัติงานของ อสม.ประจําหมู:บ0าน 

 

7.ด0านการเมืองการบริหาร  
7.1  จัดสรรงบประมาณในการจัดส:งบุคลากรเข0ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
7.2  เน0นการมีส:วนร:วมของประชาชนในการบริหารจัดการ 
7.3  การอบรมให0ความรู0แก:ประชาชนด0านการเมือง การปกครอง 

 

8.ด0านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
8.1  องค การบริหารส:วนตําบลจัดสรรงบประมาณในการส:งเสริม ฟKLนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

.อันดีงามของท0องถ่ิน 
8.2  จัดสรรงบประมาณในการก:อสร0างแหล:งเรียนรู0ประจําตําบล/ห0องสมุดชุมชน/ท่ีอ:านหนังสือพิมพ   

ประจําหมู:บ0าน 
   

3.3 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปKจจุบันและโอกาส 

 การพัฒนาในอนาคตขององค การบริหารส:วนตําบล ด0วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ:อน 
โอกาส และอุปสรรค) มีดังนี้ 
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 สรุปจากปKจจัยภายใน         
 - จุดแข็ง (Strength = S)        
 1.  เป!นองค กรท่ีมีความใกล0ชิดกับประชาชน  ทําให0รับทราบป?ญหา ความต0องการของประชาชนใน
พ้ืนท่ี  และสามารถตอบสนองความต0องการและแก0ไขป?ญหาความเดือดร0อนของประชาชนได0อย:างทันท:วงที
 2.  มีความเป!นอิสระในการบริหารจัดการ ท้ังด0านการเงิน การคลัง บุคคล  ทําให0การบริการประชาชน  
มีความคล:องตัว และมีประสิทธิภาพ        
 3.  มีรายได0จากการจัดเก็บภาษีเพ่ือนํามาพัฒนาท0องถ่ิน     
 4.  สามารถออกข0อบัญญัติใช0บังคับในพ้ืนท่ีได0เอง      
 5.  องค กรประชาชนในพ้ืนท่ีให0ความร:วมมือ  สนับสนุน  ตรวจสอบการทํางานขององค การบริหาร
ส:วนตําบล           
 -  จุดอ3อน  (Weakness  =  W)        
 1. ผู0บริหารและสมาชิกองค การบริหารส:วนตําบล ยังขาดความรู0 ความเข0าใจเก่ียวกับบทบาท อํานาจ
หน0าท่ี จิตสํานึก และความกระตือรือร0นในการพัฒนาท0องถ่ิน      
 2. บุคลากรขององค การบริหารส:วนตําบลขาดความรู0ความเข0าใจในระเบียบ กฎหมาย ข0อปฏิบัติใน
ระบบการบริหารสมัยใหม: เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม:ท่ีเก่ียวข0อง     
 3. งบประมาณในการแก0ไขป?ญหาหรือพัฒนามีจํากัดและกฎเกณฑ หรือข้ันตอนปฏิบัติเข0มงวดเกินไป
โดยเฉพาะภารกิจถ:ายโอน  ทําให0ไม:สามารถสนองความต0องการของประชาชนได0อย:างเหมาะสม  
 4. การประสานความร:วมมือหรือบูรณาการ แผนงาน โครงการพัฒนา ระหว:างหน:วยงานราชการ  กับ
องค กรปกครองส:วนท0องถ่ิน  และผู0นําหมู:บ0านมีน0อย       
 5. การรวมกลุ:มของเกษตรกรในตําบลไม:เข0มแข็ง  ทําให0ขาดอํานาจในการต:อรองราคาผลผลิต 
 6. ประชากรส:วนใหญ:ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได0ตํ่า หนี้สินมากและคุณภาพชีวิตอยู:ในข้ันตํ่า
 7. วัฒนธรรม ประเพณีของประชาชนในตําบลมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ   
 8. ป?ญหาทางสังคม ได0แก: ยาเสพติด โรคเอดส  ผู0พิการ เด็กด0อยโอกาส    
 9. แรงงานไม:มีคุณภาพ ขาดการพัฒนาอย:างต:อเนื่องและจริงจัง    
 10. การจัดการด0านตลาด การผลิต และรูปสินค0า ไม:มีประสิทธิภาพ    
 11. ระบบสารสนเทศยังไม:ท่ัวถึงและไม:มีประสิทธิภาพ     
 12. ป?ญหาการใช0ทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดล0อม    
 13. ป?ญหาแหล:งท:องเท่ียวเสื่อมโทรมขาดการบํารุงรักษาอย:างต:อเนื่อง 

 สรุปจากปKจจัยภายนอก         
 -  โอกาส  (Opportunity = O)        
 1. รัฐให0การสนับสนุนการดําเนินงานของท0องถ่ินท้ังด0านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ           
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให0แก:องค กรปกครองส:วนท0องถ่ิน พ.ศ. 
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2542 กําหนดให0องค กรปกครองส:วนท0องถ่ินมีอํานาจหน0าท่ีในการจัดระบบบริหารสาธารณะ เพ่ือประโยชน 
ของประชาชนท0องถ่ิน โดยท่ีหน:วยงานราชการส:วนกลางและส:วนภูมิภาคส:งเสริมและสนับสนุน   การถ:ายโอน
ภารกิจให0แก:องค การบริหารส:วนตําบล        
 3. รัฐบาลให0ความสําคัญในการดําเนินการเก่ียวกับการแก0ไขป?ญหาความยากจน   
 4. รัฐบาลมีนโยบายและให0ความสําคัญในการป
องกันและแก0ไขป?ญหาสิ่งแวดล0อมและยาเสพติด 
 5. รัฐบาลสนับสนุนให0แต:ละท0องถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษ  ฟKLนฟู เผยแพร: และถ:ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิป?ญญาท0องถ่ินมากข้ึน        
 6. ประชาชนมีความต่ืนตัวด0านการเมืองและการบริหารงาน  และเข0ามามีส:วนร:วมในการพัฒนามาก
ข้ึน            
 7.เข0าสู:การเป!นประชาคมอาเซียน เป!นผลให0ท0องถ่ินต0องเตรียมพร0อมและปรับตัว เพ่ือรองรับท้ัง
ภารกิจด0านความม่ันคงภายใน ภารกิจด0านเศรษฐกิจและภารกิจด0านสังคม    
 -  อุปสรรค / ข�อจํากัด  (Threat = T)         
 1. องค การบริหารส:วนตําบลจัดเก็บรายได0เองได0น0อย      
 2. งบประมาณท่ีมีอยู:อย:างจํากัด ทําให0การดําเนินการโครงการท่ีต0องใช0งบประมาณสูงไม:สามารถ
ดําเนินการได0           
 3. งบประมาณท่ีได0รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีข0อจํากัดหรือมีกฎเกณฑ เข0มงวดเกินไป  
 4. ป?ญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า       
 5. ป?ญหาการขาดแคลนแหล:งน้ํา เพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร     
 6. ป?ญหาภัยแล0งและน้ําท:วม        
 7. หน:วยงานภาครัฐและชุมชน เข0ามามีบทบาทในการแก0ไขป?ญหาชุมชนน0อยและไม:ต:อเนื่อง 
 8. กฎระเบียบบางฉบับ ยังไม:สามารถตอบสนองความต0องการของประชาชนได0ทันที  
 9. สถานการณ ทางเศรษฐกิจ เช:น ราคาน้ํามัน  ดอกเบ้ียเงินกู0 ฯ ส:งผลต:อค:าใช0จ:ายในชีวิตประจําวัน
ของประชาชน           
 10. การดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนท่ีฟุEมเฟKอยไม:สอดคล0องกับรายได0  ทําให0เกิดป?ญหาหนี้สิน
 11. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต:างชาติทําให0ประชาชนในท0องถ่ินมีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลง           
ไปจากเดิม และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน      
 12. บุคลากรท0องถ่ินยังไม:เข0าใจถึงเป
าหมายขององค กรในการทํางานเชิงรับมากกว:าเชิงรุก ทําให0มี  
การดําเนินงานต:างๆ ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
 13. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล0อม ภูมิอากาศ และความรุนแรงของภัยพิบัติต:างๆ 
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โครงสร�างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส!วนตําบลศรีถ�อย (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาขีด

ความสามารถในการ
แข�งขัน ด านการค า

การลงทุนและ
บริการ โลจิสติกส

เชื่อมโยงกลุ�มจังหวัด 
กลุ�มอาเซียน +6 

และGMS 
 

     แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร�
การพัฒนา
ของจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตร�              
การพัฒนาของ      
องค�กรปกครอง        

ส!วนท�องถ่ิน      
ในเขตจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตรที่ 1                

การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส�ง สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร างพื้นฐานอื่นๆ    
ที่จําเป:นในเขตองคกร
ปกครองส�วนท อวงถ่ิน   
เพื่อรองรับการเข าสู�
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การพัฒนาด าน
เศรษฐกิจและ     
การท�องเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนาด าน

การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร

มนุษย 

 

ยุทธศาสตร� 1 
การพัฒนา 

ด าน
โครงสร าง
พ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตรที่ 2   
การส�งเสริมการผลิต

สินค าเกษตร
คุณภาพ 

มาตรฐานสากลและ
เป:นมิตรกับ
สิ่งแวดล อม 

ยุทธศาสตรที่ 3          
การดํารงฐาน

วัฒนธรรมล านนา
เพ่ือเพ่ิมมูลค�า    

การท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศ

และสุขภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4   
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย
และคุณภาพชีวิต

เพ่ือให ประชาชนอยู�
เย็นเป:นสุข 

  
 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การรักษาความ
ม่ันคง ความ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมให 
ดํารงความสมบูรณ

และย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม
เพ่ือให ประชาชน
อยู�เย็นเป:นสุข 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาด าน

การเมืองการบริหาร 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมให 
ดํารงความสมบูรณ

และย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร�         
การพัฒนา      

องค�การบริหาร
ส!วนตําบล     
ศรีถ�อย 

 

ยุทธศาสตร� 2 
การพัฒนา

ด านแหล�งน้ํา 

 

ยุทธศาสตร� 3 
การพัฒนา

ด านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร� 4 
การพัฒนา
ด านสังคม 

 

ยุทธศาสตร� 8 
การพัฒนา

ด านการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร� 6 
การพัฒนา

ด าน
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร� 7 
การพัฒนา

ด านการเมือง
การบริหาร 

ยุทธศาสตร� 5 
การพัฒนา

ด านทรัพยากร   
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อม 

3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตร�การพัฒนา 

ขององค�การบริหารส!วนตําบลศรีถ�อย 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขัน ด านการค าการลงทุนและ        

บริการโลจิสติกสเช่ือมโยงกลุ�มจังหวัดกลุ�มอาเซียน +6 และGMS 

     แบบ ยท.01 

พัฒนาโครงสร างหลักเพ่ืออํานวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส รวมท้ังสนับสนุนการค า 
การลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ�มประเทศอาเซียน +6 และ GMS รวมท้ัง

สนับสนุนการค าการลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ�มประเทศอาเซียน +6 และGMS 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ      
องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน      

ในเขตจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร างพ้ืนฐานอ่ืนๆ  

ท่ีจําเป:นในเขตองคกรปกครองส�วนท อวงถ่ินเพ่ือรองรับการเข าสู�ประชาคมอาเซียน 

2.การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร างพ้ืนฐานท่ีจําเป:นใน
เขตขององคกรปกครองส�วน

ท องถ่ิน 

1.การพัฒนาระบบคมนาคมและ
ขนส�ง ทางระบายนํ้า สะพาน    

ท�าเทียบเรือ ท่ีจอดรถตลอดจน    
การจัดทําปCายเส นทางสามภาษา
ให มีความชัดเจนเพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจร และการ
รองรับการเข าสู�ประชาคม

อาเซียน 

3.พัฒนางานด านการผังเมือง
งานวิศวกรรมจราจรและงาน

ควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา      
องค�การบริหารส!วนตําบล     

ศรีถ�อย 

ยุทธศาสตร� 1 
การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร� 2 
การพัฒนาด านแหล�งน้ํา 

1.การก�อสร างอาคาร 
ถนน ปรับปรุงถนน  
และท�อระบายน้ํา 

2.งานติดต้ังและบํารุง
ไฟฟCาสาธารณะ 

1.แหล�งน้ําใช ใน
การเกษตร 

2.แหล�งน้ําใช ในการ
อุปโภคบริโภค 

1.ก�อสร างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก       
2.ก�อสร างลานกีฬา        
3.ก�อสร างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก                                                  
.................ฯลฯ 

1.ติดต้ังและซ�อมแซม
ไฟฟCาก่ิงสาธารณะภายใน
หมู�บ านในพ้ืนที่ตําบล    
ศรีถ อย              
2.ขยายเขตไฟฟCา
สาธารณะและไฟฟCา
พลังงานแสงอาทิตย ใน
พ้ืนที่ตําบลศรีถ อย      
.................ฯลฯ 

1.ก�อสร�างฝายน้ําล�น      

2.ขุดลอกแม�น้ํา/คู/คลอง/

ลําเหมืองสาธารณะสาย

ต�าง ๆ ในพ้ืนที่ตําบล     

ศรีถ�อย                           

.................ฯลฯ 

1.ก�อสร าง/ปรับปรุง/
ซ�อมแซมระบบประปาใน
พ้ืนที่ตําบลศรีถ อย      
.................ฯลฯ 

แนวทางการพัฒนา 

ผลผลิต/โครงการ 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การส�งเสริมการผลิตสินค าเกษตรคุณภาพ 

มาตรฐานสากลและเป:นมิตรกับส่ิงแวดล อม 

     แบบ ยท.01 

พัฒนาคุณภาพ   
เกษตรกร 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ      
องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน      

ในเขตจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาด านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว 

ส�งเสริมแนวทางการ
พัฒนาตามแนว
พระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระ
เจ าอยู�หัวฯ ในการ
ดําเนินชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให ประชาชนได 

พ่ึงตนเองได อย�างย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา      
องค�การบริหารส!วนตําบล     

ศรีถ�อย 

แนวทางการพัฒนา 

ผลผลิต/โครงการ 

พัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิต การจัดการ
สินค าเกษตรและความ
ม่ันคงของอาหาร 

พัฒนาทรัพยากร
การเกษตรอย�างมี
ประสิทธิภาพสมดุลและ
ย่ังยืน 

พัฒนาให จังหวัดเชียงราย
เป:นเป:นศูนยกลางการ
ท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เกิดการเชื่อมโยงวัฒ นธ
รรมกับประเทศเพ่ือนบ าน 
GMS 

ส�งเสริมการเรียนรู  
อนุรักษ และเผยแพร�
วัฒนธรรม ประเพณี 
สังคมและค�านิยมล านนา 
เชื่อมโยงสู�การเพ่ิมมูลค�า
การท�องเที่ยว 

ส�งเสริมการสร างงานและสร าง
อาชีพให แก�ประชาชน            

กลุ�มแรงงานนอกระบบ กลุ�มผู ไม�มี
งานทํา กลุ�มผู สูงอายุและผู พิการ

ทั้งในภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม 
กลุ�มวิสาหกิจชุมชน กลุ�มผู ผลิต
สินค าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) ต้ังแต�การผลิตจนถึง

การส�งเสริมเครือข�ายการ
เรียนรู เกษตรกรในพ้ืนที่
ด านการผลิต การแปรรูป 

การจําหน�ายและการตลาด 

พัฒนาการแหล�งท�องเที่ยว
ให เป:นระบบและมี

คุณภาพและจัดหาแหล�ง
ท�องเที่ยวใหม�ตาม

ศักยภาพของพ้ืนที่ให เป:น
โครงข�ายความร�วมมือกับ

จังหวัด และประเทศ 
ตลอดจนการส�งเสริมและ
สนับสนุน การท�องเที่ยว

เชิงอนุรักษธรรมชาติ 
สิ่งแวดล อม วิถีชีวิต 

พัฒนาบุคลากรด าน
การท�องเที่ยวทุกภาค
ส�วนให มีความรู  ความ

เข าใจในด านการ
ให บริการ ด านภาษา
เพ่ือเป:นการสร าง

มาตรฐานและความ

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การดํารงฐานวัฒนธรรมล านนาเพือ่เพิ่มมูลค�า    

การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและสุขภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาด านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาและส�งเสริมอาชีพแก�ประชาชน 

1.ส�งเสรมิกลุ�มอาชีพ                        
2.ก�อสร างอาคารส�งเสริมอาชีพ เยบ็ปPกถักร อย กลุ�มพัฒนาสตรีบ านห วยเฮีย้                       
3.จัดอบรมความรู ให แก�กลุ�มอาชีพต�างๆ                                                          
4.ส�งเสรมิเกษตรกรขุดบ�อปลา                                                                       
5.ส�งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน    
                                ฯลฯ 

ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ชล ป ร ะ ท าน  ห รื อ ก า ร
พัฒนาแหล�งน้ํา และระบบ
บริหาร จัดการน้ํ า  เ พ่ื อ
สนับสนุนผลผลิตทางด าน
การเกษตร และรองรับการ
ปลูก พืช เศรษฐกิจ การ
ขยายพันธุ พืช และพันธุ
สัตวที่ขาดแคลน 
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     แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพ่ือให ประชาชนอยู�เยน็เป:นสุข 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ      
องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน      

ในเขตจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาด านการศึกษาและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา      
องค�การบริหารส!วน
ตําบล     ศรีถ�อย 

ยุทธศาสตร� 4 
การพัฒนาด านสังคม 

ยุทธศาสตร� 8 
การพัฒนาด านการศึกษา  ศาสนาและ

1.การรักษาความ
สงบเรียบร อย 

2.ส�งเสริม  
คุณภาพชีวิต 

1.ส�งเสริมด าน
การศึกษา 

2.ส�งเสริมด านวัฒนธรรม 
กีฬาและนันทนาการ 

1.หลักสูตรการศึกษาเพ่ือ
ต�อต านการใช  ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน  (D.A.R.E.)          
2.ฝWกอบรมทบทวนสมาชิก 
อปพร. ตําบลศรีถ อย      
3.เฝCาระวังรักษาความสงบ
เรียบร อยและรณรงค
ปCองกันอุบัติเหตุในช�วง
เทศกาล              
....................ฯลฯ 

1.เบี้ยยังชีพผู ปXวยเอดส   
2.สนับสนุนกิจกรรมวัน
สตรีสากลและวันแม�
แห�งชาติ                     
3.จัดกิจกรรม
เสริมสร างคุณภาพชีวิต
กลุ�มผู สูงอายุ        
.................ฯลฯ 

1.โครงการจัดกิจกรรม  
วันเด็กแห�งชาติ               
2.จัดต้ังศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก/ปรับปรุงศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในพ้ืนที่ตําบล     
ศรีถ อย                         
3.โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห�งชาติ       
.................ฯลฯ 

1.สนับสนุนการบวช
สามเณรภาคฤดูร อน        
2.โครงการรณรงคงดเหล า
เข าพรรษา                  
3.สนับสนุนแข�งขันกีฬา
นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนตําบลศรีถ อย
.................ฯลฯ 

แนวทางการพัฒนา 

ผลผลิต/โครงการ 

สนับสนุนให ประชาชน
น อมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป:น
วิถีเพ่ือสร างภูมิคุ มกัน
ของครอบครัว ชุมชน 

และสังคม 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประชาชน
ทุกระดับสนับสนุนการ
ลงทุนด านการพัฒนา

ทรัพยากร 

พัฒนาขีดความสามารถ
ของกําลังแรงงานและ

คุ มครองสวัสดิการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
พัฒนาสังคมเชิงบูรณาการและ

เสริมสร างกลไกการทํางานระหว�าง
ภาคี ภาคสังคม เพ่ือเข าถึงสิทธิ
และการช�วยเหลือประชาชน 

รวมทั้งเสริมสร างความม่ันคงของ
มนุษยสู�กลุ�มเปCาหมายหรือ

ผู ประสบภัยทางสังคมอย�างทั่วถึง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให 

ประชาชนอยู�เย็นเป:นสุข 
 

ส�งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษาทั้งใน

ระบบ นอก
ระบบและ

การศึกษาตาม
อัธยาศัยให มี
คุณภาพและ
ตามเกณฑ
มาตรฐาน 

พัฒนาองคความรู 
บุคลากรทาง

การศึกษาผู สอน
ภาษาต�างประเทศ 

และความรู 
เกี่ยวกับประเทศ
เพื่อนบ าน พร อม
ได รับการพัฒนา

คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

สนับสนุนการ
เรียนรู คู�

คุณธรรม รวม
กับสถาบันทาง
ศาสนา รวมท้ัง

ส�งเสริม
การศึกษาท่ี
คํานึงถึงภูมิ

ปPญญาท องถ่ิน 
วัฒนธรรม

ทางด านภาษา 
และการแต�ง
กายล านนา 

พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ
สมัยใหม�เพ่ือ

เปZดโอกาสการ
เรียนรู อย�าง

กว างขวางและ
ทั่วถึง 

ส�งเสริมและ
สนับสนุน 

การอนรุักษ
สืบสาน

วัฒนธรรม
ล านนา 
จารีต

ประเพณีและ
ภูมิปPญญา
ท องถิ่น 

 

ส�งเสริมและ
สนับสนุนงาน
ด านสวัสดิการ

สังคม การ
สังคม

สงเคราะห 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต     
เด็ก สตรี 
เยาวชน 
ผู สูงอายุ       

ผู พิการและ
ผู ด อยโอกาส 

ส�งเสริมและ
พัฒนาเด็กและ

เยาวชนใน
ท องถ่ิน 

ตลอดจนให 
ความสําคัญกับ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กให ได รับ

อาหารเสริมนม
และอาหาร

กลางวันอย�าง
ครบถ วน และ

เป:นธรรม 

ส�งเสริม
สนับสนุนการ

กีฬาและ
นันทนาการ 
การสร าง

สวนสาธารณะ 
สวนสุขภาพ
และสถานที่

พักผ�อน 
หย�อนใจ 

ยุทธศาสตร� 6 
การพัฒนาด านสาธารณสุข 

ส�งเสริมให ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงและลด
การแพร�ระบาดของ

โรคติดต�อ และโรคที่เป:น
อันตรายต�อสุขภาพ 

1.สนับสนุนปCองกันการเกิดโรค
พิษสุนัขบ า                       
2.ตรวจหาสารพิษตกค างใน
ร�างกายให กับประชาชน        
3.สนับสนุนกองทุน ศสมช.         
.............ฯลฯ 

พัฒนาระบบบริการด านสร าง
เสริมสุขภาพและปCองกันโรค 
การฟ[\นฟูสมรรถภาพและ
คุ มครองผู บริโภคด านสุขภาพ
ให มีประสิทธิภาพ เพ่ือให 
ประชาชนทุกกลุ�มวัยมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต อง 
เหมาะสม 

ส�งเสริมและ
สนับสนุนการ

พัฒนาระบบการ
บริการสาธารณสุข 

การอนามัย
ครอบครัว             

การรกัษาพยาบาล 
การแพทย

ทางเลือก การ
ปCองกันและ

ควบคุมโรคติดต�อ
ให มีคุณภาพ

ครอบคลมุโดยการ
มี  ส�วนร�วมทุก
ภาคีเครือข�าย 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมให ดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ      
องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน      

ในเขตจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมให ดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา      
องค�การบริหารส!วนตําบล     

ศรีถ�อย 

ยุทธศาสตร� 5 
การพัฒนาด านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

การกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฎิกูล การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม 

แนวทางการพัฒนา 

ผลผลิต/โครงการ 

ส�งเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการ
ส่ิงแวดล อมอย�างยั่งยืน 

ส�งเสริมการเตรียมพร อมรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยั

ธรรมชาติให กับชุมชน 

การจัดการสิ่งแวดล อม ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ 
ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความ

เป:นระเบียบเรียบร อยของชุมชนและ
ท องถ่ิน 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อมให ดํารงความสมบูรณและยัง่ยืน 

1.โครงการจัดสรรถังขยะวางเป:นจุดไว ใน
หมู�บ าน/กําจัดขยะภายในหมู�บ าน         
2.ให ความรู การคัดแยกขยะในครัวเรือน
แก�ประชาชน                                
3.โครงการก�อสร างเตาเผาขยะของ
หมู�บ านภายในตําบลศรีถ อย      

....................    ฯลฯ  

1.ทําแนวกันไฟปXาชุมชน เขตอนุรกัษปXา
และสนับสนุนเฝCาระวังไฟปXา ในพ้ืนท่ี
ตําบลศรีถ อย                         
2.โครงการพระราชดําริ ในการถ�ายทอด
โครงการหลวงฯ                         
3.ส�งเสรมิปลูกปXาชุมชน                    
4.สนับสนุนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ               
..............................ฯลฯ  

     แบบ ยท.01 

เสริมสร างความร�วมมือและสร างจิตสํานึก
ให กับประชาชน ในการดําเนินการ

อนุรักษ การคุ มครองดูแลและบํารุงรักษา
ปXาไม   น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
อ่ืน ๆ ให เกิดประโยชนและเกิดผลสําเร็จ
อย�างย่ังยืนและตามแนวทางพระราชดําริ 

พัฒนาองคความรู และเสริมสร างให 
องคกรปกครองส�วนท องถ่ิน เป:นองคกร
แห�งการเรียนรู ด านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล อม ตลอดจนการใช พลังงาน
ทดแทน เพ่ือลดผลกระทบจาก         

ภาวะโลกร อน 

ส�งเสริมสนับสนุนการจัดทํา     
ฝายต นนํ้า (Check Dam) เพื่อ

ชะลอการไหลของนํ้าและตะกอน
เสริมความสมบูรณของปXา 
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     แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ      
องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน      

ในเขตจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาด านการเมืองการบริหาร 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา      
องค�การบริหารส!วนตําบล     

ศรีถ�อย 

ส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 

ผลผลิต/โครงการ 

ส�งเสริมการพัฒนาเมืองเพ่ือการ
จัดการสิ่งแวดล อมอย�างย่ังยืน 

ส�งเสริมการเตรียมพร อมรับมอื
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

ให กับชุมชน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประชาชน ทกุระดับ สนับสนุน

การลงทุนด านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

ยุทธศาสตร� 7 
การพัฒนาด านการเมืองการบริหาร 

พัฒนาระบบบริการด านสร างเสริมสุขภาพและ
ปCองกันโรค การฟ[\นฟูสมรรถภาพและคุ มครอง
ผู บริโภคด านสุขภาพให มีประสิทธิภาพ เพ่ือให 
ประชาชนทุกกลุ�มวัยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต อง 
เหมาะสม 

ส�งเสริมความรู ความ
เข าใจเก่ียวกับงาน 

อบต. และการบริหาร
จัดการตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

ปรับปรุงพัฒนา
สถานที่ และ

บุคลากร 

จัดหาและปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช 

และสถานที่
ปฏิบัติงาน 

1.สํารวจแนวเขตและ
จัดทําแผนที่ตําบล             
2.อบรมให ความรู 
เก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองแก�ประชาชน 
เช�น การเลือกต้ัง การ
ปCองกันและปราบปราม
การทุจริตคอรรัปชั่นและ
ปกปCองสถานบัน เป:นต น    
................ฯลฯ 

1.เลือกต้ังและเลือกต้ังซ�อม
ผู บริหาร และสมาชิก อบต.                        
2.ฝWกอบรมผู บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส�วน
ตําบล พนักงานจ าง ผู ดูแล
เด็ก เช�น หน�วยงานกู ชีพ
ฉุกเฉิน (EMS) และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ/ศึกษาดูงาน 
เป:นต น                     
....................ฯลฯ 

1.เลือกต้ังและเลือกต้ัง
ซ�อมผู บริหาร และสมาชิก 
อบต.                        
2.ฝWกอบรมผู บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส�วนตําบล 
พนักงานจ าง ผู ดูแลเด็ก
..................ฯลฯ 

1.จัดซื้อและปรับปรุง
ซ�อมแซมครุภัณฑที่เป:น
ประโยชนในราชการ2 
2.จัดซื้อรถยนตติดต้ัง
เครนไฮดรอลิคกระเช า
ไฟฟCา                     
3.ติดต้ังกล องวงจรปZด 
.................ฯลฯ 

ส�งเสริม
ประชาธิปไตย    
ความเสมอภาค 
สิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน และการ
มีส�วนร�วมใน        

การพัฒนาท องถิ่น 

เสริมสร างความ
ปรองดองสมานฉันท 

ในชุมชนและ
ท องถิ่นบนพื้นฐาน
ของความถูกต อง 
ยุติธรรมและการ

ยอมรับของทุกภาค
ส�วน 

พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรขององคกร
ปกครองส�วนท องถ่ินใน
ด านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคลให มี
ประสิทธิภาพ โปร�งใส 

ทันสมัยและประชาชนมี
ส�วนร�วม ท้ังน้ีเพื่อ    การ
แก ไขปPญหาของประชาชน
และการให การบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

พัฒนาปรับปรุง
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 

และเทคโนโลยี 
ตลอดจนการพัฒนา
ระบบจัดหารายได 
ขององคกรปกครอง

ส�วนท อถิ่น 

ส�งเสริมสนับสนุน
การใช เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ

รักษา           
ความปลอดภยั 

แก ไขปPญหาจราจร     
การลดอุบัติเหตุ 
และการบริหาร

จัดการ 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส!วนตําบลศรีถ�อย 

Strategy Map 

  Strategy Maวิสัยทัศน 

พันธกิจ 

เปCาประสงค 

- ด านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข มแข็งของ
ชุมชน                                             
- ด านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค�าทางสังคม                                                
- ด านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร  

- ให องคกรชุมชนมีศักยภาพและความเข มแข็ง มีคุณภาพ 
และประชาชนในท องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู  
ความสามารถ                 
- ประชาชนห�างไกลจากยาเสพติด มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิน                                 
- ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท องถิ่น มีความรู  
ความเข าใจ กฎหมายและการบริหารงานในองคกรมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล                 

1การพัฒนาด านการเมืองการบริหาร                           
2.การพัฒนาด านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร 

แนวทางการ
พัฒนา 

1.1 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน                                  
1.2 ส�งเสริมความรู ความเข าใจเกี่ยวกับกิจกรรมขององคการบริหาร
ส�วนตําบลและการบริหารจัดการตามระบอบประชาธิปไตย                                                         
1.3 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ และบุคลากร                         
1.4 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน        
2.1 การพัฒนาและส�งเสริมอาชีพแก�ประชาชน 
 

- ด านการพัฒนาระบบการศึกษาและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมท องถิ่น               
- ด านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด านสาธารณสุข                  
- ด านการพัฒนาเสริมสร างความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน    

- จัดการเรียนการศึกษาทั้งในและนอกระบบในลักษณะการเรียนรู ตลอดเวลา 
ทันต�อยุคโลกาภิวัตนและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท องถิ่น      
- ส�งเสริมให ประชาชนออกกําลังกายเพื่อให มีสุขภาพร�างกายที่แข็งแรง       
- ส�งเสริมอาชีพแก�ประชาชนให มีรายได เสริม รวมทั้งจัดให มีแหล�งค นคว าทาง
วิชาการและข อมูลข�าวสารในท องถิ่น 

3. การพัฒนาด านสังคม                                                
4. การพัฒนาด านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                                 
5. การพัฒนาด านสาธารณสุข 

3.1 การรักษาความสงบเรียบร อย                    
3.2 ส�งเสริมคุณภาพชีวิต            
4.1 ส�งเสริมด านการศึกษา                                
4.2 ส�งเสริมวัฒนธรรม       
5.1 ส�งเสริมให ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและลดการแพร�ระบาดของโรคติดต�อ 
และโรคที่เป:นอันตรายต�อสุขภาพ 

- ด านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร างพื้นฐาน         
- ด านการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล อม  

- จัดให มีโครงสร างพื้นฐานอย�างพอเพียงต�อการพัฒนาท องถิ่น
และจัดให มีน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคอย�างทั่วถึง                
- ส�งเสริมให ประชาชนร�วมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใน
ท องถิ่นและเห็นความสําคัญของปPญหาสิ่งแวดล อมในท องถิ่น 

6.1 การก�อสร างอาคาร ถนน ปรับปรุงถนน และท�อระบายน้ํา                       
6.2 งานติดตั้งและบํารุงไฟฟCาสาธารณะ                                
7.1 แหล�งน้ําใช ในการเกษตร                                              
7.2 แหล�งน้ําใช ในการอุปโภคบริโภค             
8.1 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                              
8.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  

6. การพัฒนาด านโครงสร างพื้นฐาน            
7.การพัฒนาด านแหล�งน้ํา                    

8. การพัฒนาด านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  
  

     แบบ ยท.02 

“บ�านเมืองปลอดภัย ห!างไกลยาเสพติด การศึกษาด�วยความคิด เศรษฐกิจพอเพียง คู!เคียงหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ�” 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร� 

                           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส!วนตําบลศรีถ�อย 

Strategy Map 

วิสัยทัศน 
“บ�านเมืองปลอดภัย ห!างไกลยาเสพติด การศึกษาด�วยความคิด เศรษฐกิจพอเพียง 

คู!เคียงหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ�” 
 

พันธกิจ 

1.ด าน         
โครงสร าง
พื้นฐาน 

 

2.ด าน         
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
และคุณค�าทาง

สังคม 

3.ด าน         
การพัฒนา

การศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4.ด าน         
การพัฒนา

ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 

5.ด าน         
การพัฒนาระบบ
การบริหารและ
การจัดการด าน

สาธารณสุข 

6.ด าน         

การพัฒนาด าน
เศรษฐกิจและ

ความเข มแข็ง
ของชุมชน 

7.ด าน
สาธารณูปโภค

และ 
สาธารณูปการ  

8.ด าน         
การพัฒนาระบบ

จัดการ
ทรัพยากร   

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม 
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จุดมุ�งหมาย
เพื่อการ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร 
1.การพัฒนา

ด านโครงสร าง
พื้นฐาน 

2.การพัฒนา
ด านแหล�งน้ํา 

3.การพัฒนา
ด านเศรษฐกิจ 

4.การพัฒนา
ด านสังคม 

5.การพัฒนา
ด านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม 

 

6. การพัฒนา
ด าน

สาธารณสุข 

 

7.การพัฒนา
ด านการเมือง
การบริหาร 

8.การพัฒนา
ด านการศึกษา  
ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

 

1.พัฒนา
โครงสร าง

พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

2. การ
ให บริการ
สาธารณะ 
อย�างทั่วถึง 

เช�น การ
ให บริการ

สาธารณสุข 

3. การจัด
ระเบียบสังคม

ให มีความ
มั่นคง 

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

4.การพัฒนา
ด านเศรษฐกิจ 

เช�น ประชาชน
มีงานทํา         
มีรายได  

5. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล อม 

6. การอนุรักษ 
สืบทอด 

ศิลปวัฒนธรรม  
ศาสนา 

จารีตประเพณี
และภมูิปPญญา

ท องถิ่น 

7. การบริหาร
ในระบบ 

เชิงบูรณาการ 
เน นการทํางาน 

โปร�งใส 
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ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา การก�อสร างอาคาร  ถนน  ปรับปรุงถนน  และท�อระบายน้ํา งานติดตั้งและบํารุงไฟฟCาสาธารณะ 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาด�านแหล!งน้ํา 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาด�านสังคม 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาด�านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 6 การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 7 การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 8 การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

แหล�งน้ําใช ในการเกษตร แหล�งน้ําใช ในการอุปโภค บรโิภค 

การพัฒนาและส�งเสริมอาชีพแก�ประชาชน 

การรักษาความสงบเรียบร อย ส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

การกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

ส�งเสริมให ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและลดการแพร�ระบาดของโรคติดต�อ และโรคที่เป:นอันตรายต�อสุขภาพ 

ส�งเสริมด านการศึกษา ส�งเสริมด านวัฒนธรรม  กีฬาและนันทนาการ 

ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน ส�งเสริมความรู ความเข าใจเกี่ยวกบังาน อบต. และการ
บรหิารจัดการตามระบอบประชาธิปไตย 

ปรับปรุงพัฒนาสถานที่และบุคลากร จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่
ปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

กรอบยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาขององค�การบริหารส"วนตําบลศรีถ%อย 

พ.ศ. 2559 - 2563 

 

 

พันธกิจ  

1. การก"อสร%างอาคาร ถนน ปรับปรุงถนน  และท"อระบายน้ํา 
2. งานติดต้ังและบํารุงไฟฟ3าสาธารณะ 
3. แหล"งน้ําใช%ในการเกษตร 
4. แหล"งน้ําใช%ในการอุปโภคบริโภค 

เป3าประสงค�  

1. เพ่ือพัฒนาบํารุงรักษาเส%นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก"อสร%างต"างๆท่ีได%มาตรฐาน 
2. เพ่ือปรับปรุงเส%นทางคมนาคมให%สามารถสัญจรไปมาได%อย"างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
3. เพ่ือบริหารจัดการแหล"งน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคอย"างปลอดภัยและมีคุณภาพ 
4. เพ่ือเปBนทางระบายน้ําไม"ให%ท"วมขังในฤดูน้ําหลาก 
5. เพ่ือให%ทุกครัวเรือนมีไฟฟ3าใช%อย"างท่ัวถึง 
6. เพ่ือติดต้ัง ซ"อมแซมไฟฟ3าสาธารณะให%ส"องสว"าง 
7. เพ่ือส"งเสริมการมีส"วนร"วมของประชาชนในการดูแลชุมชนให%น"าอยู" 
8. เพ่ือส"งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีตามระเบียบผังเมือง และถูกต%องตามหลักวิศวกรรมจราจร 

ตัวชี้วัดระดับเป3าประสงค�  

1. เส%นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 
2. เส%นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป – มา 
3. แหล"งน้ําอุปโภคบริโภคได%รับการปรับปรุงอย"างมีประสิทธิภาพ 
4. ก"อสร%างทางระบายน้ําในฤดูน้ําหลาก ป3องกันน้ําท"วมขัง 
5. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ3าใช%อย"างท่ัวถึง 
6. หมู"บ%านมีไฟฟ3าสาธารณะส"องสว"างอย"างท่ัวถึง 

บทที่ 4 

ยุทธศาสตร� 1 การพัฒนาด%านโครงสร%างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร� 2 การพัฒนาด%านแหล"งน้ํา 
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7. ประชาชนร"วมกันปรับปรุงภูมิทัศน�ภายในหมู"บ%านให%มีสภาพท่ีดีข้ึน 
8. สิ่งปลูกสร%างท่ีถูกต%องตามระเบียบผังเมือง และอุบัติเหตุลดลง 

กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 

กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 

1. การก"อสร%างอาคาร ถนน ปรับปรุงถนน  และท"อ
ระบายน้ํา 

- จํานวนเส%นทางท่ีได%รับการก"อสร%าง 

- จํานวนเส%นทางท่ีได%รับการปรับปรุง ซ"อมแซม 

2. งานติดต้ังและบํารุงไฟฟ3าสาธารณะ 
- ร%อยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟ3าใช% 

- จํานวนหมู"บ%านท่ีได%รับการติดต้ัง/ซ"อมแซมไฟฟ3า
สาธารณะให%ใช%งานได%ดีทุกแห"ง 

3. แหล"งน้ําใช%ในการเกษตร 
- จํานวนแหล"งน้ําท่ีได%รับการพัฒนาและฟIJนฟู 

- จํานวนแหล"งน้ําท่ีได%รับการปรับปรุงและก"อสร%าง 

4. แหล"งน้ําใช%ในการอุปโภคบริโภค 
- จํานวนหมู"บ%านท่ีได%รับความเดือดร%อน 

- ร%อยละของครัวเรือนท่ีมีน้ําอุปโภค – บริโภค     
อย"างท่ัวถึงสะอาดและปลอดภัย 

- ร%อยละของครัวเรือนมีน้ําสะอาด 
 

หน"วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองช"าง องค�การบริหารส"วนตําบลศรีถ%อย 

ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข"งขัน ด%านการค%าการลงทุนและบริการโลจิสติกส�เชื่อมโยง
กลุ"มจังหวัดกลุ"มอาเซียน +6 และGMS 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส"วนท%องถ่ิน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส"ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร%างพ้ืนฐานอ่ืนๆ 
ท่ีจําเปBนในเขตองค�กรปกครองส"วนท%อวงถ่ินเพ่ือรองรับการเข%าสู"ประชาคมอาเซียน 
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พันธกิจ  

1. การพัฒนาและส"งเสริมอาชีพแก"ประชาชน 

เป3าประสงค�  

1. มีคุณภาพชีวิตท่ีดีครอบครัวอบอุ"น สังคมอยู"เย็นเปBนสุข 
2. ประชาชนมีอาชีพเสริมแถมมีรายได%เพ่ิมข้ึน 
3. พัฒนาเศรษฐกิจในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรเพ่ือให%ประชาชนอยู"ดีกินดี 
4. ส"งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. พัฒนาด%านกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 
6. พัฒนาด%านสาธารณสุข การสร%างสุขภาพ การป3องกันโรค 
7. ประชาชนในชุมชน/หมู"บ%านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
8. มีกองทุน/กลุ"มบริหารจัดการเองได%และมีประสิทธิภาพ 
9. ส"งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  ฝRกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปสู"เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 

ตัวชี้วัดระดับเป3าประสงค�  

1. ร%อยละของประชาชนในตําบลศรีถ%อยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. ร%อยละของประชาชนในตําบลศรีถ%อยมีอาชีพเสริมและมีรายได%เพ่ิมข้ึน 
3. ร%อยละของประชาชนอยู"ดีกินดี 
4. ส"งเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได%รับการส"งเสริม 
5. ด%านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีได%รับการส"งเสริมและพัฒนา 
6. ด%านสาธารณสุขได%รับการป3องกันและพัฒนา 
7. ประชาชนในตําบลศรีถ%อยได%รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
8. กองทุนมีการบริหารจัดการเองได%อย"างมีประสิทธิภาพ 
9. กลุ"มเกษตรกรและกลุ"มอาชีพมีความเข%มแข็งข้ึน 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร� 3 การพัฒนาด%านเศรษฐกิจ 
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กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 

กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 

1. การพัฒนาและส"งเสริมอาชีพแก"ประชาชน 

 

- ร%อยละของผู%เข%าร"วมโครงการมีความรู%ด%านการ
สหกรณ� 

- ร%อยละของผู%นําชุมชน ผู%นํากลุ"ม และสมาชิกสภา 
อบต. มีความรู% ความเข%าใจ เรื่องการสหกรณ�เพ่ิมข้ึน 

- จํานวนกลุ"มท่ีได%รับการสนับสนุนพัฒนาแหล"งทุน 

- จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม 

- จํานวนกลุ"มอาชีพท่ีได%รับการสนับสนุนทักษะใน
การประกอบอาชีพ 

 
 

หน"วยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักงานปลัด องค�การบริหารส"วนตําบลศรีถ%อย 

ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การส"งเสริมการผลิตสินค%าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากลและเปBนมิตรกับสิ่งแวดล%อม 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล%านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค"า การท"องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและสุขภาพ 
  

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส"วนท%องถ่ิน 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาด%านเศรษฐกิจและการท"องเท่ียว 
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พันธกิจ  

1. ส"งเสริมให%ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและลดการแพร"ระบาดของโรคติดต"อ และโรคท่ีเปBนอันตรายต"อสุขภาพ
การรักษาความสงบเรียบร%อย 

2. ส"งเสริมคุณภาพชีวิต 

3. ส"งเสริมด%านการศึกษา 
4. ส"งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

เป3าประสงค�  

1. เพ่ือส"งเสริมให%ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. เพ่ือพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให%มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ให%ได%ตามเกณฑ�มาตรฐาน 
3. เพ่ือพัฒนาทางด%านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได%เรียนรู%ท้ังในและนอกระบบตลอดชีวิต 
4. เพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท%องถ่ินให%อยู"สืบไป 
5. เพ่ือให%ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
6. เพ่ือให%เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ�กีฬาได%ออกกําลังกายและห"างไกลยาเสพติด 
7. เพ่ือให%ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนสาธารณะได%ออกกําลังกาย 
8. เพ่ือช"วยเหลือประชาชนได%รับการสังเคราะห�และพัฒนาคุณภาพชีวิตให%ดีข้ึน 
9. เพ่ือป3องกันปTญหาอาชญากรรมและยาเสพติดและลดอุบัติเหตุทางถนนช"วงเทศกาล 

ตัวชี้วัดระดับเป3าประสงค�  

1. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีเข%าถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย"างเท"าเทียม 
2. ส"งเสริมให%ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีได%มาตรฐาน 
3. ประชาชนมีโอกาสเรียนรู%ท้ังในและนอกระบบตลอดชีวิต 
4. ประชาชน สืบทอด ฟIJนฟู อนุรักษ�ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล"งเรียนรู% ภูมิปTญญาท%องถ่ินให%คงอยู"สืบไป 
5. การแข"งขันกีฬาและนันทนาการทําให%ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 
6. เด็กและเยาวชนได%ออกกําลังกายและห"างไกลยาเสพติด 
7. มีสนามกีฬาและสวนสาธารณะให%ประชาชนได%ออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 
8. ประชาชนได%รับการสงเคราะห�และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู%ท่ีได%รับความเดือดร%อน 
9. ประชาชนได%รับการรณรงค�ป3องกัน อาชญากรรม และยาเสพติด และอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีอย"างบูรณาการ 

 

ยุทธศาสตร� 4 การพัฒนาด%านสังคม 
ยุทธศาสตร� 6 การพัฒนาด%านสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร� 8 การพัฒนาด%านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 

กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 

1.ส"งเสริมให%ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและลดการ
แพร"ระบาดของโรคติดต"อ และโรคท่ีเปBนอันตรายต"อ
สุขภาพ 

 

- จํานวนศูนย�สาธารณสุขมูลฐานท่ีได%รับการ
สนับสนุน 

- จํานวน รพ.สต./อสม.ท่ีได%รับการจัดสรร 

- จํานวนกองทุนด%านสุขภาพ 

2.การรักษาความสงบเรียบร%อย 

 

 

- จํานวนกลุ"มท่ีได%รับการส"งเสริมสนับสนุน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

- จํานวนครั้งท่ีมีการจัดหา 

3.ส"งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

- จํานวนกลุ"มท่ีได%รับการส"งเสริมสนับสนุน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

4.ส"งเสริมด%านการศึกษา 

 

- จํานวนศูนย�การเรียนรู%กับประชาชนท้ังในและนอก
ระบบ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนอย"างเต็ม
ศักยภาพ 

-  จํานวนโครงการ/กิจกรรมส"งเสริมพัฒนาศูนย�เด็ก
เล็ก 

5.ส"งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงานส"งเสริมและ
อนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีท%องถ่ินไทย 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมส"งเสริมอนุรักษ�
พระพุทธศาสนา 

-จํานวนแหล"งเรียนรู%ภูมิปTญญาท%องถ่ิน 

 
หน"วยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักงานปลัด องค�การบริหารส"วนตําบลศรีถ%อย 

 ส"วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค�การบริหารส"วนตําบลศรีถ%อย 



76 

 

 

 

ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และคุณภาพชีวิตเพ่ือให%ประชาชนอยู"เย็นเปBนสุข 
 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส"วนท%องถ่ิน 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาด%านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให%ประชาชนอยู"เย็นเปBนสุข 
 
 
 

พันธกิจ  

1. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 

เป3าประสงค�  

1. เพ่ืออนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ แหล"งน้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 
2. เพ่ือให%การจัดการสิ่งแวดล%อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน  มลพิษทางอากาศและความเปBนระเบียบ

เรียบร%อยของชุมชนเปBนไปอย"างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดระดับเป3าประสงค�  

1. ทรัพยากรธรรมชาติ แหล"งน้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆคงความอุดมสมบูรณ� 
2. มีระบบการจัดการสิ่งแวดล%อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ อย"างเปBนระบบ ชุมชน

มีความเปBนระเบียบเรียบร%อย 
 

กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 

กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 

1.การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 

 

 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

- จํานวนครั้งท่ีเข%ารับการอบรม 

- จํานวนข%อบัญญัติท่ีออก 

ยุทธศาสตร� 5 การพัฒนาด%านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 
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2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 

 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

- จํานวนครั้งท่ีเข%ารับการอบรม 

- จํานวนข%อบัญญัติท่ีออกบังคับใช% 
 

หน"วยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักงานปลัด องค�การบริหารส"วนตําบลศรีถ%อย 

ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมให%ดํารงความสมบูรณ�และยั่งยืน 
 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส"วนท%องถ่ิน 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมให%ดํารงความสมบูรณ�และยั่งยืน 

 

 

พันธกิจ  

1. ส"งเสริมการมีส"วนร"วมของประชาชน 
2. ส"งเสริมความรู%ความเข%าใจเก่ียวกับงาน อบต. และการบริหารจัดการตามระบอบประชาธิปไตย 
3. ปรับปรุงพัฒนาสถานท่ี และบุคลากร 
4. จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช%และสถานท่ีปฏิบัติงาน 

เป3าประสงค�  
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3. ���������������ก����,�
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��������
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ยุทธศาสตร� 7 การพัฒนาด%านการเมืองการบริหาร 
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ตัวชี้วัดระดับเป3าประสงค� 

1. บุคลากรทุกระดับมีความรู%ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการให%บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. มีเครื่องมือ เครื่องใช%และเทคโนโลยีท่ีจําเปBนต"อการปฏิบัติงานและให%บริการของประชาชนอย"างเพียงพอ 
3. ประชาชนทุกภาคส"วนมีส"วนร"วมในการพัฒนาท%องถ่ินให%เข%มแข็ง 

กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 

กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 

1.ส"งเสริมการมีส"วนร"วมของประชาชน - จํานวนโครง/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

2.ส"งเสริมความรู%ความเข%าใจเก่ียวกับงาน อบต. และ
การบริหารจัดการตามระบอบประชาธิปไตย 

- จํานวนโครง/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

3.ปรับปรุงพัฒนาสถานท่ี และบุคลากร 

 

- จํานวนบุคลากรท่ีได%รับการพัฒนา 

- จํานวนโครง/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

4.จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช%และสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

- จํานวนโครง/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 

หน"วยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักงานปลัด องค�การบริหารส"วนตําบลศรีถ%อย 

 ส"วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค�การบริหารส"วนตําบลศรีถ%อย 

 กองคลัง องค�การบริหารส"วนตําบลศรีถ%อย 

 กองช"าง องค�การบริหารส"วนตําบลศรีถ%อย 

ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  
 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส"วนท%องถ่ิน 

ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การพัฒนาด%านการเมืองการบริหาร 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร�องค�การบริหารส�วนตําบลศรีถ!อย 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาตร� 
อปท. 

เป!าประสงค� 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป!าประสงค� 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค)าเป!าหมาย กลยุทธ�/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ� 

ความก.าว 
หน.าของ
เป!าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน)วย

รับผิดชอบ 
หน)วย

สนับสนุน 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร�ที่ 1  
การพัฒนาขีด

ความสามารถใน
การแข�งขัน ด!าน

การค!าการ
ลงทุนและ
บริการ 

โลจิสติกส�
เชื่อมโยงกลุ�ม

จังหวัด 
กลุ�มอาเซียน +6 

และGMS 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 1                 
การพัฒนา

ระบบคมนาคม
ขนส�ง 

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

และระบบ
โครงสร!าง

พื้นฐานอื่นๆ        
ที่จําเป?นในเขต

องค�กร
ปกครองส�วน

ท!อวงถิ่น     
เพื่อรองรับการ
เข!าสู�ประชาคม

อาเซียน 
 

ยุทธศาสตร� 1 
การพัฒนา 

ด!านโครงสร!าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร� 2 
การพัฒนา

ด!านแหล�งน้ํา 
 

1.เพื่อพัฒนา
บํารุงรักษาเส!นทาง
คมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
งานก�อสร!างต�างๆ  
ที่ได!มาตรฐาน 
 

เส!นทาง
คมนาคมที่มี
มาตรฐาน 
 

10 10 10 10 10 การก�อสร!าง
อาคาร ถนน 
ปรับปรุงถนน  
และท�อระบาย

น้ํา 
 

จํานวน
เส!นทางที่
ได!รับการ
ก�อสร!าง 
 

เส!นทาง
คมนาคมที่
เป?นถนน
ก�อสร!างเป?น
ถนน คสล.
เพิ่มขึ้นทุกปD 

โครงการก�อสร!างถนน 
คสล. 

กองช�าง ทุกหน�วยงาน 

2.เพื่อปรับปรุง
เส!นทางคมนาคม
ให!สามารถสัญจร
ไปมาได!อย�าง
สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สิน 
 

เส!นทาง
คมนาคมมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจร    
ไป – มา 
 

10 10 10 10 10 จํานวน
เส!นทางที่
ได!รับการ
ปรับปรุง 
ซ�อมแซม 

ถนน 
ได!รับการ
ซ�อมแซม
ปรับปรุง 
ทุกปD 

โครงการปรับปรุง
ซ�อมแซมถนน  คสล. /
ถนนลูกรัง/
ถนนลาดยาง/ถนน
คอนกรีตเสริมไม!ไผ� 

กองช�าง ทุกหน�วยงาน 

3.เพื่อบริหาร
จัดการแหล�งน้ํา
เพื่ออุปโภคบริโภค
อย�างปลอดภัย  
และมีคุณภาพ 

แหล�งน้ํา
อุปโภคบริโภค
ได!รับการ
ปรับปรุง 
อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1 1 1 1 1 - แหล�งน้ําใช!
ในการเกษตร 
- แหล�งน้ําใช!
ในการอุปโภค

บริโภค 

จํานวน
หมู�บ!านที่ได!รับ
ความ
เดือดร!อน 

ปDละ 1 แห�ง โครงการก�อสร!างระบบ
ประปาหมู�บ!าน 

กองช�าง ทุกหน�วยงาน 

4.เพื่อเป?นทาง
ระบายน้ําไม�ให!
ท�วมขังใน          
ฤดูน้ําหลาก 

ก�อสร!างทาง
ระบายน้ําใน
ฤดูน้ําหลาก 
ปKองกัน 
น้ําท�วมขัง 
 

2 3 4 4 5 การก�อสร!าง
อาคาร ถนน 
ปรับปรุงถนน  
และท�อระบาย

น้ํา 
 

โครงการ
ก�อสร!าง 

โครงการ
ก�อสร!าง 

โครงการวางท�อระบาย
น้ํา 
 
โครงการก�อสร!างท�อ
เหลี่ยม คสล.พร!อมที่ปLด
เปLด 

กองช�าง ทุกหน�วยงาน 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาตร� 
อปท. 

เป!าประสงค� 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป!าประสงค� 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค)าเป!าหมาย กลยุทธ�/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ� 

ความก.าว 
หน.าของ
เป!าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน)วย

รับผิดชอบ 
หน)วย

สนับสนุน 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร�ที ่1  
การพัฒนาขีด

ความสามารถใน
การแข�งขนั ด!าน
การค!าการลงทุน

และบรกิาร 
โลจิสติกส�

เชื่อมโยงกลุ�ม
จังหวัด 

กลุ�มอาเซียน +6 
และGMS 

 

ยุทธศาสตร�ที ่1                 
การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส�ง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

และระบบ
โครงสร!าง

พื้นฐานอืน่ๆ        
ที่จําเป?นในเขต
องค�กรปกครอง
ส�วนท!อวงถิ่น     

เพื่อรองรับการ
เข!าสู�ประชาคม

อาเซียน 

ยุทธศาสตร� 1 
การพัฒนา 

ด!านโครงสร!าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร� 2 
การพัฒนาด!าน

แหล�งน้ํา 
 

5.เพื่อให!ทกุครวัเรอืน
มีไฟฟKาใช!อย�างทั่วถงึ 
 

ร!อยละของ
ครัวเรือนทีม่ี
ไฟฟKาใช!อย�าง
ทั่วถึง 

70 80 90 100 100 งานติดตั้งและ
บํารุงไฟฟKา
สาธารณะ 

ร!อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟKาใช! 

ร!อยละ 100 
ของ

ครัวเรือนที่มี
ไฟฟKาใช! 

โครงการขยายเขตไฟฟKา กองช�าง ทุกหน�วยงาน 

6.เพื่อติดตั้ง 
ซ�อมแซมไฟฟKา
สาธารณะให!       
ส�องสว�าง 
 

หมู�บ!านมีไฟฟKา
สาธารณะให!
ส�องสว�างอย�าง
ทั่วถึง 

5 5 5 5 5 จ ํานวน
หมู�บ!านได!รับ
การติดตั้ง 
ซ�อมแซมไฟฟKา
สาธารณะ 

ไฟฟKา
สาธารณะใน
หมู�บ!าน
สามารถใช!
งานได!ดีทุก
แห�ง 

โครงการติดตั้ง ซ�อมแซม
ไฟฟKาสาธารณะใน
หมู�บ!าน 

กองช�าง ทุกหน�วยงาน 

7.เพื่อส�งเสริม     
การมสี�วนร�วมของ
ประชาชนใน การ
ดูแลชุมชนให!น�าอยู� 
 

ประชาชน
ร�วมกันปรับปรงุ
ภูมิทัศน�ภายใน
หมู�บ!านให!มี
สภาพที่ดีขึน้ 

1 1 1 1 1 การก�อสร!าง
อาคาร ถนน 
ปรับปรุงถนน  
และท�อระบาย

น้ํา 

ร!อยละ
ประชาชนมี
ส�วนร�วม 

ปDละ  1 
โครงการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน�และ
ปลูกต!นไม!ในที่
สาธารณะ 

สํานักงาน
ปลัด 

ทุกหน�วยงาน 

8.เพื่อส�งเสริมการ
พัฒนาพื้นที่ตาม
ระเบียบผังเมอืง   
และถกูต!องตามหลัก
วิศวกรรมจราจร 
 

สิ่งปลูกสร!างที่
ถูกต!องตาม
ระเบียบผังเมอืง
และอุบัตเิหตุ
ลดลง 

50 60 70 80 90 ร!อยละสิ่งปลูก
สร!างที่ขอ
อนุญาตถูก
ระเบียบและ
อุบัติเหตุที่
ลดลง 

สิ่งปลูกสร!าง
ที่ขออนุญาต
ถูกระเบียบ
และ
อุบัติเหตุที่
ลดลง 

-ประชาสัมพันธ�ระเบียบ
ผังเมือง  
-โครงการอบรมให!
ความรู!วินัยจราจร 
-โครงการลดอุบัติเหตุ 

สํานักงาน
ปลัด 

ทุกหน�วยงาน 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาตร� 
อปท. 

เป!าประสงค� 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป!าประสงค� 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค)าเป!าหมาย กลยุทธ�/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ� 

ความก.าว 
หน.าของ
เป!าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน)วย

รับผิดชอบ 
หน)วย

สนับสนุน 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
การส�งเสริมการ
ผลิตสินค า
เกษตรคุณภาพ 
มาตรฐานสากล
และเป)นมิตรกับ
สิ่งแวดล อม
ยุทธศาสตร�ที่ 3 
การดํารงฐาน
วัฒนธรรม
ล านนาเพื่อเพิ่ม
มูลค�า การ
ท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิง
นิเวศและ
สุขภาพ 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
การพัฒนาด าน
เศรษฐกิจและ
การท�องเที่ยว 

ยุทธศาสตร� 3 
การพัฒนา

ด านเศรษฐกิจ 
 

1.มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ครอบครัวอบอุ�น 
สังคมอยู�เย็นเป)น
สุข 
2.ประชาชนมี
อาชีพเสริมแถมมี
รายได เพิ่มขึ้น 
3.พัฒนาเศรษฐกิจ
ในภาคการเกษตร
และนอกภาค
การเกษตรเพื่อให 
ประชาชนอยู�ดีกินดี 
4.ส�งเสริม
การศึกษาในระบบ 
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
5.พัฒนาด านกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม 
6.พัฒนาด าน
สาธารณสุข      
การสร างสุขภาพ 
การป@องกันโรค 
 
 

1.ร อยละของ
ประชาชนใน
ตําบลศรีถ อยมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี   
2.ร อยละของ
ประชาชนใน
ตําบลศรีถ อยมี
อาชีพเสริม
และมีรายได 
เพิ่มขึ้น       
3.ร อยละของ
ประชาชนอยู�ดี
กินดี           
4.ส�งเสริม
การศึกษาใน
ระบบ 
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยได รับ
การส�งเสริม 

 

1 2 3 4 5 การพัฒนา
และส�งเสริม
อาชีพแก�
ประชาชน 

1.ร อยละของ
ผู เข าร�วม
โครงการมี
ความรู ด าน
การสหกรณ� 
2.ร อยละของ
ผู นําชุมชน 
ผู นํากลุ�ม และ
สมาชิกสภา 
อบต. มีความรู  
ความเข าใจ 
เรื่องการ
สหกรณ�
เพิ่มขึ้น 
3.จํานวนกลุ�ม
ที่ได รับการ
สนับสนุน
พัฒนาแหล�ง
ทุน 
4.จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม 
5. จํานวนกลุ�ม
อาชีพที่ได รับ
การสนับสนุน
ทักษะในการ
ประกอบ
อาชีพ 

 

ปBละ 1 
โครงการ 

1.โครงการส�งเสริมและ
สนับสนุนการทําเกษตร
ผสมผสาน เกษตร
ทางเลือก เกษตร
อินทรีย�และเกษตร
ทฤษฎีใหม� 
2.โครงการส�งเสริมการ
ปลูกพืช 
3.การเลี้ยงสัตว�
เศรษฐกิจ 
4.โครงการสร างความ
เข มแข็งให กลุ�ม
เศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชน/หมู�บ าน โดยวธิี
สหกรณ�เป)นแนวทางใน
การดําเนินงาน 
ฯลฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

ทุกหน�วยงาน 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาตร� 
อปท. 

เป!าประสงค� 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป!าประสงค� 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค)าเป!าหมาย กลยุทธ�/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ� 

ความก.าว 
หน.าของ
เป!าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน)วย

รับผิดชอบ 
หน)วย

สนับสนุน 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
การส�งเสริมการ
ผลิตสินค า
เกษตรคุณภาพ 
มาตรฐานสากล
และเป)นมิตรกับ
สิ่งแวดล อม
ยุทธศาสตร�ที่ 3 
การดํารงฐาน
วัฒนธรรม
ล านนาเพื่อเพิ่ม
มูลค�า การ
ท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิง
นิเวศและ
สุขภาพ 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
การพัฒนาด าน
เศรษฐกิจและ
การท�องเที่ยว 

ยุทธศาสตร� 3 
การพัฒนา

ด านเศรษฐกิจ 
 

7.ประชาชนใน
ชุมชน/หมู�บ านมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย�สิน 
8.มีกองทุน/กลุ�ม
บริหารจัดการเอง
ได และมี
ประสิทธิภาพ 
9.ส�งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ  
ฝ=กอบรมอาชีพเพื่อ
นําไปสู�เศรษฐกิจ
ชุมชนยั่งยืน 
 
 

5.ด านการ
กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณีได รับ
การส�งเสริม
และพัฒนา   
6.ด าน
สาธารณสุข
ได รับการ
ป?องกันและ
พัฒนา          
7.ประชาชนใน
ตําบลศรีถ อย
ได รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย�สิน     
8.กองทุนมี
การบริหาร
จัดการเองได 
อย�างมีประ
สิทธิภา         
9.กลุ�ม
เกษตรกรและ
กลุ�มอาชีพมี
ความเข มแข็ง
ขึ้น 

1 2 3 4 5 การพัฒนา
และส�งเสริม
อาชีพแก�
ประชาชน 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาตร� 
อปท. 

เป!าประสงค� 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป!าประสงค� 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค)าเป!าหมาย กลยุทธ�/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ� 

ความก.าว 
หน.าของ
เป!าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน)วย

รับผิดชอบ 
หน)วย

สนับสนุน 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร� 4 
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย�และ
คุณภาพชีวิต
เพื่อให,
ประชาชนอยู/
เย็นเป1นสุข 

 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 
3 การพัฒนา
ด,าน
การศึกษา
และการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย�
ยุทธศาสตร�ที่ 
4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคม
เพื่อให,
ประชาชนอยู/
เย็นเป1นสุข 

ยุทธศาสตร� 4 
การพัฒนา
ด,านสังคม 
ยุทธศาสตร� 6 
การพัฒนา
ด,าน
สาธารณสุข 
ยุทธศาสตร� 8 
การพัฒนา
ด,าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

1.เพื่อส/งเสริมให,
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

ประชาชนมี
สุขภาวะที่ดี
เข,าถึงบริการ
สาธารณสุขที่
มีคุณภาพ
และ
มาตรฐาน
อย/างเท/า
เทียม 
 

1 1 1 1 1 ส/งเสริมให,
ประชาชนมี

สุขภาพ
แข็งแรงและ
ลดการแพร/
ระบาดของ
โรคติดต/อ 
และโรคที่

เป1นอันตราย
ต/อสุขภาพ 

 

จ ํานวนกลุ/มที่
ส/งเสริม 

ป=ละ 1 
โครงการ 

โครงการส/งเสริม
สนับสนุนการสร,าง
เสริมสุขภาพการออก
กําลังกาย 

สํานักงาน
ปลัด 

- 

1 1 1 1 1 จํานวน
กิจกรรม 

ป=ละ 1 
โครงการ 

ส/งเสริมรณรงค�
ป>องกันโรค
ไข,เลือดออก พิษสุนัข
บ,า และโรคระบาด
อื่นๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

- 

12 12 12 12 12 จํานวน 
ศูนย�

สาธารณสุข
มูลฐานที่
ได,รับการ
สนับสนุน 

12 หมู/บ,าน 

ส/งเสริมและสนับสนุน
ศูนย�สาธารณสุขมูล
ฐาน 

สํานักงาน
ปลัด 

- 

1 1 1 1 1 จํานวน      
รพ.สต./อสม.
ที่ได,รับการ

จัดสรร 

1 แห/ง 
ส/งเสริมและสนับสนุน
เครื่องมือการแพทย�
บริการแก/ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

- 

1 1 1 1 1 จํานวน
กองทุน 

1 กองทุน สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

- 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาตร� อปท. 
เป!าประสงค� 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป!าประสงค� 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค)าเป!าหมาย กลยุทธ�/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ� 

ความก.าว 
หน.าของ
เป!าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน)วย

รับผิดชอบ 
หน)วย

สนับสนุน 
5
9 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร� 4 
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย�และ
คุณภาพชีวิต
เพื่อให,
ประชาชนอยู/
เย็นเป1นสุข 

 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
การพัฒนาด,าน
การศึกษาและ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย�
ยุทธศาสตร�ที่ 4 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให,
ประชาชนอยู/เย็น
เป1นสุข 

ยุทธศาสตร� 4 
การพัฒนาด,าน
สังคม 
ยุทธศาสตร� 6 
การพัฒนาด,าน
สาธารณสุข 
ยุทธศาสตร� 8 
การพัฒนาด,าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

2.เพื่อพัฒนาศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กให,
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค�ให,ได,ตาม
เกณฑ�มาตรฐาน 
 

ส/งเสริมให,ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กที่
ได,มาตรฐาน 
 
 

6 6 6 6 6 ส/งเสริมด,าน
การศึกษา 

 

จ ํานวน
กิจกรรม

ส/งเสริมศูนย�
พัฒนา    
เด็กเล็ก      
6 ด,าน  

6 กิจกรรม โครงการส/งเสริมตาม
แนวทางพัฒนาศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 

ด,าน 

ส/วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สํานักงาน
ปลัด 

3.เพื่อพัฒนา
ทางด,าน
การศึกษาของ
ประชาชนมี
โอกาสได,เรียนรู,
ทั้งในและนอก
ระบบตลอดชีวิต 
 

ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู,ทั้ง
ในและนอกระบบ
ตลอดชีวิต 
 

5 5 5 5 5 จํานวน
สถานศึกษาที่

ต,องดูแล/
ศูนย�พัฒนา    

เด็กเล็ก      

5 แห/ง โครงการส/งเสริม
สนับสนุนการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบ 

ส/วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สํานักงาน
ปลัด 

4.เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท,องถิ่น
ให,อยู/สืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน สืบ
ทอด ฟBCนฟู 
อนุรักษ�ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี แหล/ง
เรียนรู, ภูมิปDญญา
ท,องถิ่นให,คงอยู/
สืบไป 
 
 
 

1
0 

10 10 10 10 ส/งเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

10 
โครงการ/
กิจกรรม/ปF 

โครงการส/งเสริมและ
อนุรักษ�วัฒนธรรม 

ประเพณีท,องถิ่นไทย 
เช/น วันลอยกระทง 
วันพ/อ วันแม/ วันเด็ก 

ฯลฯ 
โครงการส/งเสริม

อนุรักษ�
พระพุทธศาสนา เช/น 

มาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา วันออก
พรรษา วันเข,าพรรษา 

ฯลฯ 

ส/วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ทุก
หน/วยงาน 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาตร� อปท. 
เป!าประสงค� 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป!าประสงค� 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค)าเป!าหมาย กลยุทธ�/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ� 

ความก.าว 
หน.าของ
เป!าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน)วย

รับผิดชอบ 
หน)วย

สนับสนุน 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร� 4 
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย�และ
คุณภาพชีวิต
เพื่อให,
ประชาชนอยู/
เย็นเป1นสุข 

 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
การพัฒนาด,าน
การศึกษาและ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย�
ยุทธศาสตร�ที่ 4 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให,
ประชาชนอยู/เย็น
เป1นสุข 

ยุทธศาสตร� 4 
การพัฒนาด,าน

สังคม 
ยุทธศาสตร� 6 
การพัฒนาด,าน

สาธารณสุข 
ยุทธศาสตร� 8 
การพัฒนาด,าน

การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

5.เพื่อให,
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
 
 

การแข/งขันกีฬา
และนันทนาการ
ทําให,ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ขึ้น 
 

2 2 2 2 2 ส/งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

จ ํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

2 
โครงการ/ปF 

กิจกรรมส/งเสริมสนับ
สนับสนุนการกีฬาทุก

ระดับ 
-โครงการกีฬาท,องถิ่น

สัมพันธ� 
-โครงการกีฬาต,าน  
ยาเสพติดเด็กและ

เยาวชน 

ส/วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สํานักงาน
ปลัด 

6.เพื่อให,เด็กและ
เยาวชนมีอุปกรณ�
กีฬาได,ออกกําลัง
กายและห/างไกล
ยาเสพติด 
 
 

เด็กและเยาวชน
ได,ออกกําลังกาย
และห/างไกลยา
เสพติด 
 

1 1 1 1 1 จํานวนครั้งที่
จัดหา 

1 ครั้ง/ปF จัดหาวัสดุอุปกรณ�
กีฬาให,กับเด็กและ

เยาวชน 

ส/วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สํานักงาน
ปลัด 

7.เพื่อให,
ประชาชนมีสนาม
กีฬาและ
สวนสาธารณะได,
ออกกําลังกาย 
 

7.มีสนามกีฬา
และ
สวนสาธารณะให,
ประชาชนได,ออก
กําลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 
 
 
 
 

1 1 1 1 1 จํานวนสนาม
กีฬาและสวน
นันทนาการ 

1 แห/ง ส/งเสริมให,มีสนาม
กีฬาและสวน
นันทนาการ 

ส/วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ทุก
หน/วยงาน 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาตร� อปท. 
เป!าประสงค� 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป!าประสงค� 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค)าเป!าหมาย กลยุทธ�/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ� 

ความก.าว 
หน.าของ
เป!าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน)วย

รับผิดชอบ 
หน)วย

สนับสนุน 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร� 4 
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย�และ
คุณภาพชีวิต
เพื่อให,
ประชาชนอยู/
เย็นเป1นสุข 

 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
การพัฒนาด,าน
การศึกษาและ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 4 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให,
ประชาชนอยู/เย็น
เป1นสุข 

ยุทธศาสตร� 4 
การพัฒนาด,าน

สังคม 
ยุทธศาสตร� 6 
การพัฒนาด,าน

สาธารณสุข 
ยุทธศาสตร� 8 
การพัฒนาด,าน

การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

8.เพื่อช/วยเหลือ
ประชาชนได,รับ
การสังเคราะห�และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให,ดีขึ้น 
 
 

ประชาชนได,รับ
การสงเคราะห�และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู,ที่ได,รับความ
เดือดร,อน 
 

4 4 4 4 4 ส/งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

จ ํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

4 โครงการ/
ปF 

-โครงการสังเคราะห�
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู,สูงอายุ ผู,ติดเชื้อเอดส� 
ผู,พิการ และ
ผู,ด,อยโอกาส 
-ส/งเสริมกิจกรรม
ผู,สูงอาย ุ
-ส/งเสริมกิจกรรมคน
พิการและผู,ด,อยโอกาส 
-ส/งเสริมกลุ/มสตรี
แม/บ,าน 
-ส/งเสริมเด็กและ
เยาวชน 

สํานักงานปลัด - 

9.เพื่อปMองกัน
ปDญหา
อาชญากรรมและ
ยาเสพติดและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช/วงเทศกาล 
 
 
 

ประชาชนได,รับ
การรณรงค�ปMองกัน 
อาชญากรรม และ
ยาเสพติด และ
อุบัติเหตุในพื้นที่
อย/างบูรณาการ 
 

2 2 2 2 2 การรักษา
ความสงบ
เรียบร,อย 

จ ํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

4 โครงการ/
ปF 

-โครงการอบรมเพื่อ
แก,ไขปDญหายาเสพติด 
-โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช/วงเทศกาล 
ฯลฯ 

สํานักงานปลัด ทุก
หน/วยงาน 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความ
สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความ
สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ 5 
การพัฒนา

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

1.เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ      
แหล่งน้ า ตลอดจน
ทรัพยากร  
ธรรมชาติอื่นๆ 
 

ทรัพยากร  
ธรรมชาติ 
แหล่งน้ า 
ตลอดจน
ทรัพยากรธรร
มชาติอื่นๆ   
คงความอุดม
สมบูรณ์ 
 

1 1 1 1 1 การก าจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล 

 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ/ 
สิ่งแวดล้อม 

1 โครงการ/
ปี 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ปลูกต้นไม้ในที่
สาธารณะ 
-ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-รณรงค์สร้างจิตส านึก
ให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

ทุกหน่วยงาน 

2.เพื่อให้การ
จัดการส่ิงแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย       
สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย
ในชุมชน  มลพิษ
ทางอากาศและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
ชุมชนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มีระบบการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล     น้ า
เสียในชุมชน 
มลพิษทาง
อากาศ อยา่ง
เป็นระบบ 
ชุมชนมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 
 

1 1 1 1 1 การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ครัวเรือนที่
ก าจัดขยะมูล
ฝอยที่ได้รับ
การก าจัด
อย่างถูก 
สุขลักษณะ 

1 โครงการ/
ปี 

-โครงการคัดแยกขยะ 
-โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

ส านักงาน
ปลัด 

ทุกหน่วยงาน 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
การรักษาความ
มั่นคง ความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

 

ยุทธศาสตร์ 7 
การพัฒนา

ด้านการเมือง
การบริหาร 

 

1.เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับ
เพื่อเสริมสร้างการ
แก้ไขปัญหาของ
ประชาชน
ตลอดจนการ
ให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรทุก
ระดับมีความรู้
ความสามารถ
และทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
รวมถึงการ
ให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

15 15 15 15 15 ปรับปรุง
พัฒนาสถานที่ 
และบุคลากร 

จ านวน
โครงการ/ครั้ง
ที่เข้าร่วม
อบรมกับ
หน่วยงานอื่นๆ 

5 โครงการ/
10 ครั้ง เข้า
ฝึกอบรม/ป ี

-โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อบต.   
ศรีถ้อย 
-โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
-เข้าร่วมอบรมกับ
หน่วยงานอื่นๆ 
ฯลฯ 

ทุกหน่วยงาน - 

2.เพื่อบริการ
จัดการภายใน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และ
พัฒนาปรับปรุง
เครื่องมือ เครื่องใช้
และเทคโนโลยีที่ใช้
ในการให้บริการ 
 

เครื่องมือ 
เครื่องใช้และ
เทคโนโลยีที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการของ
ประชาชน
อย่างเพียงพอ 

10 10 10 10 10 จัดหาและ
ปรับปรุง
เครื่องมือ

เครื่องใช้และ
สถานที่

ปฏิบัติงาน 

จ านวน
โครงการ    
กิจกรรม/
จ านวนครั้งที่
จัดหา 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 
จ านวน
จัดหาอย่าง
น้อย 10 
ครั้ง/ปี 

เพื่อบริหารจัดการ
ภายใน อบต.และจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและบรกิาร
ประชาชน 

ทุกหน่วยงาน - 

3.เพ่ือเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง 

ประชาชนทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
ให้เข้มแข็ง 
 

12 12 12 12 12 ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบังาน 

อบต. และการ
บริหารจัดการ
ตามระบอบ

ประชาธิปไตย
/ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จ านวน
หมู่บ้านที่
ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

12 หมู่บ้าน ส่งเสริมให้ประชาชน
และองค์กรทุกภาคมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมบริหารทอ้งถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

ทุกหน่วยงาน 
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� 
 

 5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค#กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2548 ข�อ 28 กําหนดให�มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน และองค#การ
บริหารส�วนตําบลศรีถ�อย ได�แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบล
ศรีถ�อย  ตามคําสั่งองค#การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย ท่ี 881/2556 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 และคําสั่ง
องค#การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย ท่ี 135/2556 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ# พ.ศ.2556 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค#การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย ประกอบด�วย 

1.  นายวิง   ไชยลังกา        ประธานกรรมการ 

 2.  เกษตรประจําตําบลศรีถ�อย       กรรมการ 

 3.  ประมงประจําตําบลศรีถ�อย       กรรมการ 

 4.  นายบุญฤทธิ์   เต>จ?ะ  ผู�ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

 5.  นายคํา เฉลิมชาญชัย  ตัวแทนประชาคม    กรรมการ     

 6.  นายประยงค# แสนชัย  ตัวแทนประชาคม    กรรมการ 

 7.  นายอินปCDน อินตาวงค#  สมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 4 กรรมการ 

 8.  นายวิมล อรัญญิก  สมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 12 กรรมการ 

 9. นายศรีวรรณ  เทพประชา สมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 12 กรรมการ 

         10. หัวหน�าส�วนการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม      กรรมการ 

         11. หัวหน�าสํานักงานปลัดองค#การบริหารส�วนตําบล                 กรรมการ/เลขานุการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  มีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 

 (1)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหาร
ท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน เสนอต�อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อย�างน�อยปKละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปK ท้ังนี้ให�ปLดประกาศโดยเปLดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 

 (4)  แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

 5.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบลศรีถ�อย โดยใช�แบบรายงาน 3 แบบตาม
รูปแบบท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนดเปNนแนวทางไว�  คือ 

1. แบบประเมินผลแผนพัฒนา    

 ใช�แบบรายงาน แบบท่ี 1 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตร#ขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

2. แบบติดตามแผนพัฒนา 

 ใช�แบบรายงาน แบบท่ี 2 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา 

 ใช�แบบรายงาน 3 แบบ คือ 

  3.1   แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร# 

  3.2  แบบประเมินความพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค#กร อปท. ในภาพรวม 

  3.3  แบบประเมินความพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค#กร อปท. ในแต�ละยุทธศาสตร# 

 (รายละเอียดแบบประเมินและแบบติดตามใน ภาค ผนวก) 
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 5.3  กําหนดเครื่องมือท่ีใช(ในการติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู(
ประเมิน 

รายงาน ระยะเวลา 
ผู(

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา 

อบต. 1. ใช�แบบรายงานท่ี  
2  แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานของ อบต.  
รายไตรมาส (3 เดือน) 

2. ส�งรายงานให�
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา  

ทุกๆ 

 3 เดือน 

อบต. 1. ใช�แบบรายงานท่ี 1 การกํากับ
การจัดทําแผนยุทธศาสตร#ของ 
อบต. 

2. ส�งรายงานให�คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เม่ือ อบต.
ประกาศใช�

แผน 

1. ใช�แบบรายงานท่ี 3/1  แบบ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร#  

2. ใช�แบบรายงานท่ี 3/2  แบบ
ประเมินความพอใจต�อผลการ
ดําเนินงานของ  อบต. ในภาพรวม 

3. ใช�แบบรายงานท่ี 3/3  แบบ
ประเมินความพอใจต�อผลการ
ดําเนินงานของ  อบต. ในแต�ละ
ยุทธศาสตร# 

4. ส�งรายงานให�คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุกๆ  1 ปK
(ภายใน 
ธันวาคม) 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 

2. วิเคราะห#รายงาน
ตามแบบ 

3. รายงานผลให�
ผู�บริหารทราบ 

15 วัน
นับต้ังแต�

รับ
รายงาน 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 

2. วิเคราะห#รายงานตามแบบ 

3. เสนอผู�บริหารทราบ 

15 วัน
นับต้ังแต�

รับรายงาน 

ผู�บริหาร 1. เสนอสภาเพ่ือทราบ 

2. ประกาศให�ประชาชนทราบ 

1.ภายใน
ธันวาคม 

2.ประกาศ
ไม�น�อยกว�า

30วัน 
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