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บทท่ี 1 บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ซึ่งหมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด อ าเภอ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลง
ต่อสภาท้องถิ่น และแผนชุมชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน   จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้าและก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดย
ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ให้บรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ขององค์กร ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น การที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันจะ
พัฒนาไปในทิศทางใดจ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เพ่ือแปลงสู่การปฏิบัติ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖3) มีลักษณะเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี ซึ่งอาศัยกระบวนการในการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ทราบ
ถึงจุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาสจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาต าบล เพ่ือน ามาก าหนดทิศทาง
ในการพัฒนาโดยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ พัฒนา 
เพ่ือให้การบริหารการจัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ และ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันได้จัดท าขึ้นโดยอาศัย
หลักการและกรอบแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑. นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน 2556 

๒. กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ก าหนดไว้และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑1   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนอ าเภอ 
แผนชุมชน 

๓. ปัญหาความต้องการที่ส าคัญจากประชาคมต าบลดงมหาวัน 
องค์ประกอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จะประกอบไปด้วย ลักษณะของแผน

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา และประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    โดยเสนอตามรายหัวข้อดังนี้ 
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1.1  ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
แผนพัฒนาจังหวัด  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  
นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  แผนชุมชน  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
   การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและ
แนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้
จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
   การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
อย่างยิ่ง  ทั้งนี้  เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์อนาคต  เป็น
กรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง
ประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางที่ จะท าให้บรรลุถึง
สภาพการณ์นั้น 
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
อ านาจ หน้าที่ในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนภายในท้องถิ่น  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง  โดยลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมหาวันจะมีลักษณะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  แผนพัฒนาจังหวัด  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยการจัดท าประชาคมท้องถิ่น 
 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 
   1.  เพ่ือก าหนดกรอบยุทธศาสตร์  แนวทาง  และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันให้มีประสิทธิภาพ 
   2.  เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน  ภายใต้ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
   3.  เพ่ือเป็นกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลสามปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
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   4.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมหาวัน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  และส่วนราชการอ่ืน ๆ 
   5.  เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วน
ท้องถิ่น 
 
1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ขั้นตอนที่ ๑  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  งานโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ แนวทาง และขั้นตอน
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารทราบ  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ 
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลจากแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบ 
 ๑.๑ การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
  (๑.) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมหาวัน ได้มีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล ได้แก่ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมือง   การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลได้แสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ และ
การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดท าได้แก่ข้อมูลประชากร อาชีพและรายได้ 
สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การลงทุน อุตสาหกรรม และข้อมูล
งบประมาณ เป็นต้น 

 (๒.) การรวบรวมปัญหาส าคัญ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันน าข้อมูลที่ได้
จากการท าประชาคมและข้อมูลทุติยภูมิที่ผ่านการวิเคราะห์และจัดเก็บอย่างเป็นระบบขององค์กร
เจ้าของข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์และเลือกปัญหาที่เหมาะสมเพ่ือน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
ตอบสนองปัญหา ความต้องการของสาธารณชนนอกจากนี้ยังได้น าข้อมูลจากแผนพัฒนาของท้องถิ่นอ่ืน   
และแผนแม่บทชุมชนมาประกอบการพิจาณาด้วยแล้ว 

 ๑.๒ การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานใน
อนาคต โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) 
จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค  
(Threat – T) 
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๑.๓  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ เป็นจุดหมายที่

ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ต้องการให้องค์กรพัฒนาหรือเป็นไปในทิศทางใด โดยการประเมินสภาพที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผลการพัฒนาที่ผ่านมาในอดีต และความต้องการของทุกฝ่ายในท้องถิ่นให้บรรลุถึง
ความต้องการในอนาคต 

ภารกิจหลัก เป็นถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้ง
แนวคิดและภาพลักษณ์     ที่ต้องการน าเสนอ ปณิธานหรือปรัชญาในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมหาวัน เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่ งเน้นเป็นพิเศษที่
จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

การก าหนดภารกิจมีแนวทางการด าเนินการแยกเป็น ๒ ระดับ คือ 
๑) ภารกิจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 
๒) พันธกิจหลักที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน มุ่งมั่นที่จะด าเนินการเพ่ือให้

บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ การก าหนดพันธกิจหลักมีลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และ
ระเบียบและไม่ขัดแย้ง  ต่อบทบาทและความรับผิดชอบในอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑.๔  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของ

กิจกรรม ที่ควรค่าแก่การด าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก และมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

๑.๕  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลส าเร็จที่ต้องการในแต่

ละจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่ก าหนด โดยสามารถก าหนดตัวชี้วัด
ผลส าเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ไวด้วยเพื่อใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ
แผนพัฒนา 

๑.๖ การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก  
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการ

วัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

๑.๗  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา 
เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การ

พัฒนา  โดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้วจึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมหาวัน ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คือแนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึง
ลักษณะ การเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตอย่างไร ยุทธศาสตร์การ



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2559-2563) 5 

 

พัฒนาจึงเป็นกรอบชี้น าหรือหัวกระบวนของชุดแผนงาน ซึ่งก าหนดวิธีการ หรือขั้นตอนที่ปฏิบัติ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 
ขั้นตอนที่ ๒  กำรจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล รวบรวมแนวทาง
และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 
โดยมีเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
  บทที่ ๑  บทน า 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 
1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  บทที่ ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา 
สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
   2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการ
บริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
   2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ของ อปท. 
  บทที่ 3  แผนยุทธศาสตร์  
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศ (country 
Strategy) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (National plan) และนโยบายของรัฐบาล 
   3.1  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
    3.1.1  การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ 
    3.1.2  การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทาง
พัฒนา 
    3.1.3  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
   3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
    3.2.1  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
    3.2.2  ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือก าหนด
แนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนที่ 
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    3.2.3  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS (จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ แนวทางการพัฒนา 
   3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 
   3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
  บทที่ 4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   4.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   4.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
   4.3  หน่วยงานรับผิดชอบ 
   4.4  ความเชื่อมโยง 
  บทที่ 5  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
   5.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
   5.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
ขั้นตอนที่ ๓  กำรพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณา และปรับปรุง
แก้ไขให้สมบูรณ์ หากมีข้อบกพร่อง ก่อนน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 
ขั้นตอนที่ ๔  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งคืนให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และ
ประกาศใช้ และแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 
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แผนผงัขั้นตอนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

ประชุมประชาคม ส่วนราชการต่างๆเพื่อรับทราบขอ้มูล ปัญหา 
ความตอ้งการน ามาก าหนดแนวทางการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

รวบรวมแนวทาง วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อจดัท าร่างแผนฯ 

เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อสภาทอ้งถ่ิน 

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันา 

พิจารณาอนุมติัร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

ประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

 
 

 
 
 
 
  
   
 
 
               
 
   
 
      

 
 
       
พิจารณาร่างแผนยุทธศาสต                    
 

            
 
 
 
 
       
 
 
 
 
         
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

สภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
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ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 1.  มีกรอบยุทธศาสตร์  แนวทาง  และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงมหาวันท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
 2.  มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน  ภายใต้
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
 3.  มีกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลสามปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมหาวัน 
 4.  เป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  และส่วนราชการอ่ืน ๆ 
 5.  เป็นแนวทางในการประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับกลาง  ส่วนภูมิภาค  และ
ส่วนท้องถิ่น 

 
 

---------------------------------------- 
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บทท่ี 2 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน 

********************* 
 

 ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2525  โดยแยกมาจากต าบลทุ่งก่อ ประชากรส่วนใหญ่ย้ายถิ่น
ฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สร้างถิ่นฐานใหม่บนพ้ืนที่ต าบลดงมหาวัน  และประกอบกับ
ประชากรของต าบลดงมหาวันที่มีอยู่เดิม  ปัจจุบันมีจ านวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้ 

1. หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน  
2. หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย 
3. หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา 
4. หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม 
5. หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง 
6. หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล 
7. หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน 
8. หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม 
9. หมู่ที่ 10 บ้านปงบน 
10. หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย 
11. หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก มีแม่น้ ากกเป็นแม่น้ า

สายส าคัญไหลผ่านในเขตพ้ืนที่ของต าบล จึงท าให้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร  เช่น ท านา  
ท าไร่  เป็นต้น  และมีป่าไม้ที่สมบูรณ์  ดังนั้น ต าบลดงมหาวันจึงได้มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุด 
ส่วนวัฒนธรรมที่เด่นและส าคัญได้แก่ งานประเพณีบุญบั้งไ   

สภาต าบลดงมหาวัน ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 ซึ่งมี
รายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน มีดังนี้ 
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รำยละเอียดภำพตรำเครื่องหมำย    ควำมหมำย  
เป็นวงกลม         -  10 แฉก หมายถึง 10 หมู่บ้านในต าบลดงมหาวัน 

- มีแฉกอยู่ในวงกลม 10 แฉก         (ปัจจุบัน มี 11 หมู่บ้าน) 
- มีภูเขาและล าน้ าไหลผ่านที่ราบ    -  ภูเขา และล าน้ า ให้ความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ 

   ทรัพยากรธรรมชาติ 
มีรวงข้าว 3 ช่อ                -   รวงข้าว  สื่อความหมายอาชีพ ท านาเป็นอาชีพหลัก 
           
      

 

2.1  ที่ตั้ง อำณำเขต เขตกำรปกครองประชำกร กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยำกรธรรมชำติ ดังนี้ 

 2.1.1  ที่ตั้ง อำณำเขต เขตกำรปกครอง 
 ส านักงานเลขท่ี 191 ม. 5 ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

 เนื้อที่   
มีเนื้อที่ประมาณ    68.81   ตารางกิโลเมตร    หรือประมาณ   43,006   ไร่    

 อำณำเขต 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลปงน้อย   อ าเภอดอยหลวง 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต าบลป่าซาง    อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลแม่ข้าวต้ม  อ าเภอเมือง 
ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลทุ่งก่อ   อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
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แผนที่ต ำบลดงมหำวัน 
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2.1.2  จ ำนวนหมู่บ้ำนและประชำกร       
ความหนาแน่นของประชากรในต าบลดงมหาวัน  99     คน/ตารางกิโลเมตร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร (คน) 

จ ำนวนครัวเรือน 
ชำย หญิง รวม 

1 บ้านดงมหาวัน 243 280 523 169 
2 บ้านร่องหวาย 558 519 1,077 315 
3 บ้านป่าเลา 358 342 700 193 
5 บ้านสันไทรงาม 319 312 631 195 
6 บ้านป่าตึง 172 168 340 88 
7 บ้านดอยศิริมงคล 221 236 457 143 
8 บ้านปงเคียน 205 169 374 103 
9 บ้านป่าสักงาม 475 482 917 362 

10 บ้านปงบน 152 149 301 83 
11 บ้านใหม่ร่องหวาย 406 415 821 201 
12 บ้านใหม่มหาวัน 332 310 642 205 

รวม  ( 11 หมู่บ้ำน) 3,441 3,382 6,823 2,057 

หมำยเหตุ  ที่มำ ส ำนักงำนทะเบียนอ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง   ข้อมูล   ณ วันที่  15  เดือน   พฤษภำคม    
2558 

 

- แยกตำมช่วงอำยุ (ปี) (เฉพำะผู้มีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน) 
ช่วงอำยุ ชำย หญิง รวม  ช่วงอำยุ ชำย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 40 29 69  51 ปี 52 58 110 
1 ปี 36 56 92  52 ปี 75 57 132 
2 ปี 61 38 99  53 ปี 64 43 107 
3 ปี 36 34 70  54 ปี 41 50 91 
4 ปี 49 39 88  55 ปี 65 57 122 
5 ปี 36 33 69  56 ปี 41 41 82 
6 ปี 36 33 69  57 ปี 48 49 97 
7 ปี 41 40 81  58 ปี 45 45 90 
8 ปี 40 40 80  59 ปี 43 40 83 
9 ปี 35 25 60  60 ปี 48 39 87 

10 ปี 41 36 77  61 ปี 25 45 70 
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ช่วงอำยุ ชำย หญิง รวม  ช่วงอำยุ ชำย หญิง รวม 
11 ปี 32 35 67  62 ปี 40 27 67 
12 ปี 38 23 61  63 ปี 42 40 82 
13 ปี 36 29 65  64 ปี 34 29 63 
14 ปี 28 22 50  65 ปี 26 25 51 
15 ปี 27 39 66  66 ปี 19 32 51 
16 ปี 43 35 78  67 ปี 19 20 39 
17 ปี 50 35 85  68 ปี 22 29 51 
18 ปี 41 46 87  69 ปี 26 15 41 
19 ปี 47 38 85  70 ปี 16 15 31 
20 ปี 41 44 85  71 ปี 14 22 36 
21 ปี 43 37 80  72 ปี 14 14 31 
22 ปี 41 46 87  73 ปี 18 17 35 
23 ปี 61 45 106  74 ปี 8 11 19 
24 ปี 69 42 111  75 ปี 11 15 26 
25 ปี 52 61 113  76 ปี 15 16 31 
26 ปี 49 64 113  77 ปี 15 12 27 
27 ปี 65 41 106  78 ปี 9 7 16 
28 ปี 51 60 111  79 ปี 2 13 15 
29 ปี 51 67 118  80 ปี 6 10 16 
30 ปี 50 64 114  81 ปี 5 9 14 
31 ปี 56 61 117  82 ปี 0 2 2 
32 ปี 58 54 112  83 ปี 1 1 2 
33 ปี 67 65 132  84 ปี 64 43 107 
34 ปี 58 66 124  85 ปี 41 50 91 
35 ปี 57 53 110  86 ปี 65 57 122 
36 ปี 55 57 112  87 ปี 41 41 82 
37 ปี 67 50 117  88 ปี 48 49 97 
38 ปี 47 50 97  89 ปี 45 45 90 
39 ปี 53 50 103  90 ปี 43 40 83 
40 ปี 50 43 93  91 ปี 48 39 87 
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ช่วงอำยุ ชำย หญิง รวม  ช่วงอำยุ ชำย หญิง รวม 
41 ปี 45 52 97  92 ปี 25 45 70 
42 ปี 54 62 116  93 ปี 40 27 67 
43 ปี 57 55 112  94 ปี 0 1 1 
44 ปี 57 58 115  95 ปี 1 0 1 
45 ปี 52 52 104  96 ปี 0 0 0 
46 ปี 58 63 121  97 ปี 0 1 1 
47 ปี 55 74 129  98 ปี 0 0 0 
48 ปี 54 52 106  99 ปี 0 0 0 
49 ปี 54 66 120  100 ป ี 0 0 0 
50 ปี 63 68 131  มากกว่า 100 

ปี 
1 0 1 

ที่มำ : ข้อมูลจำกส ำนักทะเบียนอ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ วันที่  15 พฤษภำคม 2558 
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 2.1.3  กำรศึกษำ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       3      แห่ง 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องหวาย 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงเคียน 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม 

 โรงเรียนประถมศึกษา                             3    แห่ง 
1.โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 
2. โรงเรียนบ้านร่องหวาย 
3. โรงเรียนบ้านปงเคียน 

 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น                            1   แห่ง  ( ขยายโอกาส) 
 -  โรงเรียนบ้านปงเคียน 

 จุดบริการข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ตต าบล              1     แห่ง 
 -  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

 จ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำปี 255๗ (ข้อมูล จปฐ. ระดับต ำบล ปี 255๗) 
 

ระดับกำรศึกษำ ชำย % หญิง % รวม % 

ไม่เคยศึกษา 126.00 5.34 178.00 7.53 304.00 6.43 

อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 98.00 4.15 102.00 4.31 200.00 4.23 

ต ากว่าชั้นประถมศึกษา 94.00 3.98 94.00 3.98 188.00 3.98 

จบชั้นประถมศึกษา 1,197.00 50.70 1,178.00 49.83 2,375.00 50.26 

มัธยมศึกษาตอนต้น 362.00 15.33 283.00 11.97 645.00 13.65 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 296.00 12.54 265.00 11.21 561.00 11.87 

อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 68.00 2.88 62.00 2.62 130.00 2.75 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 113.00 4.79 198.00 8.38 311.00 6.58 

สูงกว่าปริญญาตรี 7.00 0.30 4.00 0.17 11.00 0.23 

รวม 2,361.00 100 2,364.00 100.00 4,725.00 100.00 
 

 2.1.4  กำรสำธำรณสุข 
 สถานีอนามัยประจ าหมู่บ้าน            1    แห่ง   

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงมหาวัน  
 สถานีอนามัยประจ าต าบล                1   แห่ง 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงมหาวัน 
 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า      100% 
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รำยงำนอันดับโรค ต ำบลดงมหำวัน ( 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557) 
ล ำดับที่ ชื่อ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 

1 ความดันโลหิตสูง 1,173.00 22.09 

2 เบาหวานร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อน 979.00 18.43 

3 ท าแผล/ตัดไหม 912.00 17.17 

4 ตรวจทั่วไป/ตรวจร่างกายในภาวะปกติ 487.00 9.17 

5 ไข้หวัด 478.00 9.00 

6 อาหารไม่ย่อย/จุกเสียดแน่นท้อง 308.00 5.80 

7 คออักเสบ 222.00 4.18 

8 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 212.00 3.99 

9 วิตกกังวล 193.00 3.63 

10 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 187.00 3.52 

11 เหงือกอักเสบเรื้อรัง 181.00 3.41 

12 กล้ามเนื้อเคล็ด 179.00 3.37 

13 อุจจาระร่วง 152.00 2.86 

14 ฝาเหงือกอักเสบ 151.00 2.84 

15 ฝีรอบปลายราก ัน 150.00 2.82 

16 ต้องการก่อภูมคุ้มกันพิษสุนัขบ้า 146.00 2.75 

17 ฝากครรภ์ปกติ 144.00 2.71 

18 ถุงลมโป่งพอง 140.00 2.64 

19 ตรวจ ัน 135.00 2.54 

20  ันผุลุกลามถึงเนื้อ ัน 122.00 2.30 

21 ทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 121.00 2.28 

22 ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 110.00 2.07 

23 หอบหืด 109.00 2.05 

24 กระดูกสันหลังเสื่อม 104.00 1.96 

25 โรคปริทันต์อกัเสบในเด็ก 92.00 1.73 
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ล ำดับที่ ชื่อ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 

26 ความผิดปกติของหมอนรองกระดูกสัน
หลัง 

80.00 1.51 

27 ปวดกล้ามเนื้อ 72.00 1.36 

28 เคลือบ ัน 72.00 1.36 

29 ปรึกษาปัญหาเรื่องยา/เฝ้าระวังผู้ติดยา 67.00 1.26 

30 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 64.00 1.21 

31 ตรวจพิเศษส าหรับโรคเลือด 62.00 1.17 

32 บาดเจ็ดผิวถลอก/แผลถลอก 60.00 1.13 

33 ข้อเข่าเสื่อม 60.00 1.13 

34 กล่องเสียงอักเสบ 56.00 1.05 

 
2.1.5  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 สัญญาณไ เตือนจราจร            6   จุด 
 ป้ายเตือนจราจร              5 จุด 
 จุดตรวจ                               1 จุด 
 ไ ส่องสว่างทางสาธารณะ    42 จุด 

 
2.1.6  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ 

ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นป่าชุมชนในเขตต าบลดงมหาวันมีพันธ์ไม้    อาทิเช่น   ไม้สัก   ไม้ประดู่     
ไม้มะค่า  ไม้ยาง   
 ทรัพยำกรน้ ำ 

 ล าห้วย,ล าน้ า               2       สาย 
 บึง ,  หนอง  และอ่ืนๆ           15      แห่ง 
 แม่น้ ากก        1 สาย 

 แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
 ฝาย                 3       แห่ง 
 บ่อน้ าตื้น                 1,090     แห่ง 
 บ่อโยก                   14     แห่ง 
 ประปาหมู่บ้าน                    9     แห่ง 
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ทรัพยำกรธรณี 
ทรัพยากรธรณี ของต าบลดงมหาวัน   นั้นแบ่งดินเป็น  2 ประเภท คือ  
1. ดินเหนียวที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชสวนและนาข้าว 
2. ดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การปลูกพืชไร่  

  
ภูมิประเทศ  

        มีลักษณะเป็นที่ราบระหว่างภูเขา ลาดเอียงสูงไปทางทิศตะวันตกมีแม่น้ ากกเป็นแม่น้ าสาย
ส าคัญไหลผ่านในเขตพ้ืนที่ต าบล  จึงท าให้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร เช่น ท านา ท าไร่ 
เป็นต้นและมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์     ดังนั้นต าบลดงมหาวัน   จึงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
  
 
 สภำพภูมิอำกำศ 
       1) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.11 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 19.28 องศาเซลเซียส 
เดือน มี.ค.- มิ.ย. อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20.9 องศาเซลเซียส 
เดือน ก.ค.- ต.ค. อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 22.62 องศาเซลเซียส 
เดือน พ.ย.- ก.พ. อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28.97 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 14.32 องศา
เซลเซียส 
       2) ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย เดือน มี.ค.- มิ.ย. 129.47 มม. 
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย เดือน ก.ค.- ต.ค. 269.52 มม. 
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย เดือน พ.ย.- ก.พ.  23.62 มม. 
 
2.1.7  กลุ่มอำชีพ 
อำชีพ  

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท า
นา  ท าไร่  ท าสวน  ท าการเลี้ยงสัตว์  ประมง  อาชีพรับจ้างทั่วไป  ทั้งภาคบริการ  ภาคการเกษตร  
และท่ัวไปอาชีพรับราชการ  ค้าขาย  ธุรกิจการค้าและผู้ประกอบการ 
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จ านวนประชากร จ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 255๗ (ข้อมูล จปฐ. ปี 255๗) 

ประเภท ชำย 
 

หญิง 
 

รวม 
 เกษตรกรรม - ท านา 1,254.00 53.11 1,187.00 50.21 2,441.00 51.66 

เกษตรกรรม - ท าไร่ 54.00 2.29 55.00 2.33 109.00 2.31 

เกษตรกรรม - ท าสวน - - 2.00 0.08 2.00 0.04 

รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 48.00 2.03 35.00 1.48 83.00 1.76 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.00 0.13 - - 3.00 0.06 

พนักงานบริษัท 14.00 0.59 33.00 1.40 47.00 0.99 

รับจ้างทั่วไป 289.00 12.24 283.00 11.97 572.00 12.11 

ค้าขาย 45.00 1.91 73.00 3.09 118.00 2.50 

ธุรกิจส่วนตัว 23.00 0.97 14.00 0.59 37.00 0.78 

อาชีพอ่ืน ๆ 56.00 2.37 75.00 3.17 131.00 2.77 

ก าลังศึกษา 456.00 19.31 463.00 19.59 919.00 19.45 

ไม่มีอาชีพ 119.00 5.04 144.00 6.09 263.00 5.57 

รวม 2,361.00 100.00 2,364.00 100.00 4,725.00 100.00 
 
2.1.8  สภำพเศรษฐกิจ 

พืชเศรษฐกิจของต ำบลดงมหำวัน    ได้แก่ 
 ข้าว  เนื้อท่ีปลูก 16,730 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย    

600 กิโลกรัม/ไร่ 
 ข้าวโพดหวาน เนื้อท่ีปลูก   3,800 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย

 1,500 กิโลกรัม/ไร่ 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื้อท่ีปลูก   2,000 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย       

1,000     กิโลกรัม/ไร่ 
 ล าไย  เนื้อท่ีปลูก      320 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย    

800 กิโลกรัม/ไร่ 
 มันส าปะหลัง เนื้อท่ีปลูก      620 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย

 3,000 กิโลกรัม/ไร่ 
 ส้ม   เนื้อท่ีปลูก      337 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย

 1,120 กิโลกรัม/ไร่ 
 ยางพารา  เนื้อท่ีปลูก    6,163 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย        

300 กิโลกรัม/ไร่             
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ปศุสัตว์ (ข้อมูล  ณ 30 เมษำยน  2558) 
 

หมู่บ้ำน จ ำนวน
เกษตรกร 

พื้นที่ปลูก
หญ้ำ (ไร่) 

โค
เนื้อ  

กระบือ 
(ตัว)  

สุกร 
(ตัว) 

ไก่ (ตัว) เป็ด 
(ตัว) 

สัตว์
อ่ืนๆ 

สุนัข 
(ตัว) 

แมว 
(ตัว) 

ดงมหาวัน 113 252 0 0 0 415 0 0 110 25 
ร่องหวาย 3 0 0 0 0 0 0 0 77 35 
ป่าเลา 52 0 21 54 0 40 0 0 110 65 
สันไทรงาม 83 285.75 35 10 0 0 0 0 77 35 
ป่าตึง 33 105 4 0 20 212 0 0 71 49 
ดอยศิริมงคล 57 160.25 65 50 33 492 39 0 72 18 
ปงเคียน 34 105 10 0 0 261 4 0 89 27 
ป่าสักงาม 15 83 11 0 0 34 0 0 85 13 
ปงบน 54 31 23 12 9 1,239 43 3 70 16 
ใหม่ร่องหวาย 57 0 0 41 0 0 0 0 96 77 
ใหม่มหาวัน 125 2.75 24 60 0 0 0 0 33 39 
รวมทั้งหมด 626 1,024.5 193 227 62 2,663 86 3 884 396 
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 หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน    
  

ธุรกิจ จ ำนวน 
โรงสีข้าว                    10 
ร้านค้า (ขายของช า)                 61 
ร้านเสริมสวย 3 
โรงงานน้ าดื่ม (ผลิตน้ าบริโภค) 2 
ร้านซ่อมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 12 
ปั๊มน้ ามันหลอด 12 
ร้านก๋วยเตี๋ยว 11 
ร้านขายปุ๋ย / สะสมปุ๋ย 3 
โรงเลี้ยงสุกร 2 
ร้านขายบัตรเติมเงิน 1 
ซื้อ - ขายผลผลิตเกษตร 4 
ร้านค้าผักและผลไม้ 1 
ขายอาหารสัตว์ 1 
ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง 2 
ขายมือถือและอะไหล่ 1 
ร้านป้าย 5 
ค้าไม้ (โรงไม้) 6 
ค้าถ่านเผาถ่าน / สะสมถ่าน 8 
ไม้ไผ่แปรรูป 1 
ร้านค้าเสื้อผ้า 1 
ธุรกิจโทรคมนาคม 1 
ร้านประเภทสะสมน้ ามัน 6 
เสาส่งสัญญาณ 2 
เ อร์นิเจอร์ 1 
 ร้านเกมส์ – อินเตอร์เน็ต 2 
ปั๊มน้ ามันหยอดเหรียญ 2 
เชื่อมโลหะ – เชื่อมไ  ้า 1 
เลื่อยและซอยไม้ 7 
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 2.1.9  สภำพสังคม 
 สถำบันและองค์กำรทำงศำสนำ 

 วัด                        9    แห่ง 
1. วัดดงมหาวัน หมู่ที่ 1 
2. วัดร่องหวาย หมู่ที่ 2 
3. วัดป่าเลา หมู่ที่ 3 
4. วัดสันไทรงาม หมู่ที่ 5 
5. วัดป่าตึง หมู่ที่ 6 
6. วัดสันติวราราม หมู่ที่ 7 
7. วัดดอยพระบาทวิหารมงคล หมู่ที่ 8 
8. วัดดอยธรรมาราม หมู่ที่ 9 
9. วัดปงบน หมู่ที่ 10 

  
กำรบริกำรพื้นฐำน 
 กำรคมนำคม 

ถนนสาธารณะทั้งหมดที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน    
ความยาว  52.021  กิโลเมตร  แยกเป็น 

 ถนนลาดยาง    22.88  กิโลเมตร 
 ถนนลูกรัง   10.685  กิโลเมตร  
 ถนนคอนกรีต    6.786  กิโลเมตร 
 ถนนหินคลุก      7.25   กิโลเมตร 
 ถนนเพ่ือการเกษตร    13.55    กิโลเมตร      
 ถนนเรียบพนังน้ ากก           10    กิโลเมตร 
ถนนอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.  3.75  กิโลเมตร 

 กำรโทรคมนำคม 
  ไปรษณีย์เอกชน        1         แห่ง 

 กำรไฟฟ้ำ 
 มีไ  ้าเข้าถึงครบทั้ง   11  หมู่บ้าน   
  ( ยกเว้นชุมชนเวียงค า ้า ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของหมู่ที่ 9 )                                                                                                           
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 กำรประปำ 

กำรประปำ  อบต.ดงมหำวัน 
มีกำรให้บริกำรทำงสำธำรณูปโภคด้ำนกำรประปำแก่ประชำชนในต ำบลดังนี้ 

ล ำดับที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
จ ำนวนผลิต/

หน่วย/ปี 
กำรจ ำหน่ำย/

หน่วย/ปี 
จ ำนวนผู้ใช้ 

1.  1 ดงมหาวัน 25,000 25,000 155 
2.  2 ร่องหวาย 48,500 48,500 480 

11 ใหม่ร่องหวาย 
3.  3 ป่าเลา 24,000 24,000 150 
4.  5 สันไทรงาม 20,580 20,580 170 
5.  6 ป่าตึง 30,000 30,000 256 

7 ดอยศิริมงคล 
6.  8 ปงเคียน 5,400 5,400 80 
7.  9 ป่าสักงาม 7,200 7,200 78 
8.  10 ปงบน 25,000 25,000 65 
9.  12 ใหม่มหาวัน 15,000 15,000 135 

รวม  153,700 153,400         
1,498 

 
 มวลชนจัดตั้ง 

 ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)   จ านวน         267 คน 
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                จ านวน         139 คน 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)              จ านวน    144     คน 
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2.2  ข้อมูลศักยภำพของท้องถิ่น 
โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล  

  โครงสร้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน   

ฝ่ำยบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน      (คณะผู้บริหารมีจ านวนทั้งสิ้น 4 คน) 
         1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล                       จ านวน       1      คน 
           2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                  จ านวน       2      คน 
        3. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล           จ านวน      1      คน 
 ฝ่ำยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน    (สมาชิกสภามีท้ังสิ้น 22  คน) 

1.   สมาชิกสภา   จ านวน      20     คน  
2.   ประธานสภา  จ านวน       1    คน   (ส.อบต. หมู่ 1) 
3.   รองประธานสภา   จ านวน       1    คน   (ส.อบต. หมู่ 2) 
4.   เลขานุการสภา  จ านวน       1    คน   (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

พนักงำนและลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน 

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ส ำนักงำนปลัด
อบต. 

กองคลัง กองช่ำง 
 

ส่วนกำรศึกษำฯ 
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พนักงานส่วนต าบล   16 คน   ลูกจ้างประจ า  1 คน  และพนักงานจ้างตามภารกิจ   6  คน  
พนักงานจ้างทั่วไป    5    คน  รวมทั้งหมด   28   คน  ประกอบไปด้วย  

ผู้บังคับบัญชำ 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   1 คน  

ส ำนักงำนปลัด 
 หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)  1 คน 
 บุคลากร       1   คน 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     1 คน   
 นักพัฒนาชุมชน     1   คน  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   1 คน 
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1   คน  
 เจ้าหน้าที่ธุรการ     1 คน 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน    1 คน     
 คนสวน     1   คน    
 พนักขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   1 คน 
 คนงานทั่วไป       1   คน 

กองคลัง 
 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)  1   คน  
 นักวิชาการพัสดุ      1   คน 
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้     1  คน 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   1   คน  
 คนงานทั่วไป      1 คน  

    กองช่ำง 
 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)   1   คน  
 นายช่างโยธา      1  คน  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา     1  คน 
 คนงานทั่วไป      1  คน 

ส่วนกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
 หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  1   คน 
 เจ้าพนักงานธุรการ     1 คน  
 ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสันไทรงาม   1   คน 
 ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านร่องหวาย       1   คน  
 ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปงเคียน               1  คน 
 ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสันไทรงาม          1   คน 
 คนงานทั่วไป      1 คน 
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งบประมาณ 
 

รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  รวม   23,568,509.65 บำท
   แยกเป็น 

รำยกำร จ ำนวนเงิน/บำท 
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนดงมหาวันจัดเก็บเอง            844,092.94     
รายได้จากส่วนราชการจัดเก็บให้                             16,023,223.26     
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล                                          6,701,193.45     
 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557      รวม                22,741,106.44    บำท          
แยกเป็น 

รำยกำร จ ำนวนเงิน/บำท 
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนดงมหาวันจัดเก็บเอง                 824,426.79     
รายได้จากส่วนราชการจัดเก็บให้                                                   14,484,805.65    
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล                                             7,431,874.00    
 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558      รวม                15,765,060.50  บำท          
แยกเป็น 

รำยกำร จ ำนวนเงิน/บำท 
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนดงมหาวันจัดเก็บเอง                 582,958.11    
รายได้จากส่วนราชการจัดเก็บให้                                                   8,989,540.39     
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล                                          6,192,562.00     
 

รำยรับรำยจ่ำยของ อบต. 3 ปี ท่ีผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน ณ  เมษำยน 2558 
รำยกำร ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

รายรับ 23,568,509.65 22,741,106.44 15,765,060.50 
รายจ่าย 16,042,305.57 19,882,883.58 8,664,324.04 
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เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ 
 

เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน มีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง     จ านวน 1 เครื่อง 
- รถจักยานยนต์     จ านวน 2 คัน 
- เครื่องพ่นหมอกควัน    จ านวน 2 เครื่อง 
- เครื่องผสมปุ๋ยแนวนอน     จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องเกลียวไหม    จ านวน 1 เครื่อง 
- รถยนต์แบบดับเบิ้ลแคป    จ านวน 1 คัน 
- กล้องระดับ    จ านวน 1 ตัว 
- ล้อวัดระยะ    จ านวน 1 อัน 
- เครื่องหาพิกัดดาวเทียม    จ านวน 1 เครื่อง 
- สัญญาณไ กระพริบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน 6 ชุด 
- รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ (รถดับเพลิง) จ านวน 1 คัน 
- รถบรรทุกขับเคลื่อน 2 ล้อ    จ านวน 1 คัน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบัติงาน 
- เครือ่งปริ๊นเตอร์ 
- ระบบอินเทอร์เน็ต 
- โทรศัพท์และโทรสาร 
- โต๊ะส านักงาน 
- เก้าอ้ี 
- ตู้เก็บเอกสาร 
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2.3  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ของ อปท. 
 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 11  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการ
น ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อม
ทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
เพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วนต าบลดง
มหาวัน จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดี มีกำรศึกษำ
พัฒนำสังคมและวัฒนธรรมเพื่อน ำสู่กำรพัฒนำที่ยังยืน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2559-2563) 29 

 

บทที่  3   
แผนยุทธศำสตร์ 

  

 เป็นความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 
Strategy) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (National plan) และนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นและความเชื่อมโยงในการพัฒนาท้องถิ่น 
 กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 3.1  กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
 3.1.1 กำรพัฒนำตำมนโยบำยของรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติแผนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน ยุทธศำสตร์ประเทศ (country strategy)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื้นที่ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด / อ ำเภอ 
1) นโยบำยรัฐบำล  
 ยุทธศำสตร์หลัก คสช. ทั้งหมด 9 ด้ำน ดังนี้ 
 1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

          2. การพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
           3. การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร    
 4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตและมีคุณภาพยั่งยืน              
 5. การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม              
 6. การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
          7. การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง              
 8. การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงอย่างทัดเทียมในอาเซียน
และประชาคมโลก 
 9. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอย่างยิ่งยืน 
ค่ำนิยมหลักของคนไทยให้ชัดเจนขึ้น จ ำนวน 12 ข้อ ดังนี้ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
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11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 นโยบำยของรัฐบำล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ มีทั้งสิ้น 11 ด้ำน ประกอบด้วย 
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
           2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
           4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน\ 
           8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา 
และนวัตกรรม 
 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
          10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
           11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
             
2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 1.  การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 2.  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 3.  การสร้างความสมดุลและความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
 4.  การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม 
 5.  การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและความมั่นคงของประเทศใน
ภูมิภาค 
 6.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเหนือ ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11  
(พ.ศ. 2555-2559) 
 1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมของภาคเหนือให้เอ้ืออ านวยต่อการผลิต การค้า และการลงทุน 
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) กลุ่มอาเซียใต้และตลาดเสรีภาพ 
ทางการค้าระหว่างประเทศ 
 2. พัฒนาปัจจัยการผลิตและคุณภาพสินค้าทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างความม่ันคงให้ภาคเกษตรกรรม 
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 3. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม บริการภายใต้แนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจที่ภาคเหนือ มี
ศักยภาพสูงและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในท่องเที่ยวหลักให้ยั่งยืนและเท่ากันกระแสตลาดสากล 
 4. สนับสนุนการจัดการพื้นท่ีเมืองและชุมชน มุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO-
City/ECO-Town) ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในภาค 
 5. พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 6. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เพ่ือการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียม และเป็น
ธรรม 
 7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์  ้ืน ู และ
การใช้ประโยชน์ภาคการผลิต ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สมดุล รวมทั้งเตรียมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
 
3) แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 รัฐบาลเข้ามาสืบทอดงานและสานต่อภารกิจจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้
เคยก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้วเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่เมื่อเข้าควบคุมอ านาจการ
ปกครองประเทศเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 
 โดยระยะแรก ได้มุ่งเน้นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้ก าลังและอาวุธสงครามก่อความ
รุนแรง แก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ตามปกตินานกว่า 6 เดือน ตลอดจนได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน และมุ่ง
น าความสงบสุข ความสงบ กลับคืนสู่ประเทศจากนั้นเพียง 2 เดือน  
 ระยะที่สอง ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) การเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการจัดตั้ง
คณะรัฐมนตรีชุดนี้ หลังจากนั้น คสช.จะลดบทบาทและภารกิจเป็นที่ปรึกษาและท างานร่วมกับ
คณะรัฐมนตรีในการพิจาณาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ส่วนที่
จะตามมาในเร็ววันคือ การจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะธรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือ
ออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอันมั่นคงให้แก่ประเทศก่อนจะส่งผ่านไปสู่  
 ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไข
ดังกล่าวถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและด าเนินการต่อไป 
 
4) ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
 การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
 1) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง (Growth & Competitiveness) มี 8 ประเด็น ได้แก่ ด้านการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ โครงสร้างพ้ืนฐาน พลังงาน การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค การปรับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการวิจัยและพัฒนา 
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 2) การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive & Growth) มี 7 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข การดูและผู้สูงอายุ เด็ก สตรีและ
ผู้ด้อยโอกาส การสร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเศรษฐกิจชุมชน 
แรงงาน(การสร้างงานที่มีคุณค่า) ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ า และต่อต้านการ 
คอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
 3) การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) มี 5 ประเด็น ประกอบด้วยการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมในระบบนิเวศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นโยบายการคลังเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การ ้ืน ูทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ า และการ เปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 
 4) การบริหารราชการแผ่นดิน (Internal Process) มี 8 ประเด็น ประกอบด้วย กรอบแนวทาง
และการปฏิรูปกฎหมาย การปรับโครงสร้างระบบราชการ การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ การปรับโครงสร้าง
ภาษี การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดการแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการปฏิรูปการเมือง 
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5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื้นที่ 
 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 (เชียงรำย-พะเยำ-แพร่-น่ำน) พ.ศ. 2557-
2560 
 1. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
 “ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ า ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้าลงทุน และโลจิสติกส์ เชื่อมอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร และ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
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 ยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ปี 2558 
 1) การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุนพัฒนา
ศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน เพ่ือรองรับการเปิดเสรีและใช้โอกาสจากการเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว 
 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคมประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคม
และประกันความเสี่ยง มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคงและปลอดภัย 
 3) การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ให้โครงสร้างพ้ืนฐานมีความเชื่อมโยงและขีด
ความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้งมีกฎระเบียบที่อ านวยความสะดวกท้ังการค้าและการลงทุน 
 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา 
 5) การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบมีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่อ านวยความสะดวกการค้า 
การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณีและข้อตกลงอาเซียน 
 6) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียนส่งเสริมให้
ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน 
 7) การเสริมสร้างความมั่นคงสร้างความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเพ่ือน าไปสู่
ภูมิภาคที่มีบรรทัดฐานเอกภาพและสันติภาพร่วมกัน 
 8) การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงจากอาเซียนให้เมืองมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกั บ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริการ การลงทุน และการค้าชายแดน 
 
6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงรำย (พ.ศ.2558 – 2561) 
วิสัยทัศน์ 

“ เมืองแห่งกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเกษตร และกำรท่องเที่ยว  
รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้ำนนำ ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข” 

พันธกิจ 
 1.  สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และ
อุตสาหกรรมแปรรูป เพ่ือสร้างรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต ได้แก่ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การพัฒนาที่ดินใ ห้มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ 
 3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่ปกติและชายแดน ป้องกันและ
ปราบปรามปัญหายาเสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 5.  ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบ 
บูรณาการ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงรำย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการ 

โลจิสติกส์ 
                               เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน+6 และ GMS 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน  สากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิง

นิเวศและเชิงคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ 

ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรำย (พ.ศ.2558-2560)  
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนมีสุข”เป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้
อย่างยั่งยืน ” 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ด้ำน 
ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งทางระบายน้ าสะพาน ท่าเทียบเรือท่าข้าม ที่

จอดรถ  
ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร และ
การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ในเขต
องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.3 พัฒนางานด้านการผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชนได้พ่ึงตนเองได้
อย่างยั่งยืน 
  2.2 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการ
น้ า เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่
ขาดแคลน 
  2.3 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ 
กลุ่มผู้มีมีงานท า กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด 
  2.4 การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพ้ืนที่ด้านการผลิต การแปรรูป การ
จ าหน่ายและการตลาด 
  2.5 พัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบ และมีคุณภาพและจัดหาแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ ตามศักยภาพของพ้ืนที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ ตลอดจนการส่งเสริม
สนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น 
  2.6 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการ
ให้บริการด้านภาษา เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  3.3 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้
เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านพร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  3.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริม
การศึกษาท่ีค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 
  3.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อเปิดโอกาส
การเรียนรู้อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข    การอนามัย
ครอบครัวการรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพ
ครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย 
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  4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
  4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.4 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน 
ถาวร และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
  4.5 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม 
  4.6 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
  4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ 
ปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
  4.8 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ 
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
         แนวทำงกำรพัฒนำ 
  5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทาง
อากาศตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 
  5.2 เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน ในการด าเนินการ
อนุรักษ์การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์และ
เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชด าริ 
  5.3 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาดจนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อน 
  5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าฝายต้นน้ า(Check Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ า
และตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความ
ถูกต้องยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน 
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  6.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ
คลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และประชาชนมีส่วน
ร่วม ทั้งนี้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ 
  6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบ
จัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก้ไข
ปัญหาจราจร การลดอุบัติเหตุ การบริหารจัดการ 
  6.6 พัฒนาและบริหารภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  6.7 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน 
 

3.1.2  กำรใช้ผังเมืองรวม 
 

1. กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของชุมชน 
  1. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามบทบาท และหน้าที่ของชุมชนตามล าดับชั้นความส าคัญ 
ของชุมชน และล าดับความส าคัญของการพัฒนาเมืองและชนบท 

2. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามศักยภาพตามที่มีอยู่ในชุมชน และสอดคล้องกับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาตามผังเมือง ที่ก าหนดไว้ในผังเมืองทุกระดับ 
2. กำรน ำผังเมืองรวมไปสู่กำรใช้บังคับและก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

การน าผังเมืองรวมไปสู่การใช้บังคับกฎหมายและเพ่ือการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็น
การบูรณาการทั้งด้านกฎหมายและภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ผังเมืองรวม เพ่ือให้สามารถเป็น
กลไกผลักดันไปสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดท้ังผลส าเร็จ (Output) และผลสัมฤทธิ์ 
(Outcome) ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดย 

2.1 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ โดยด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ก าหนดให้ใช้ 

พ้ืนที่และการประกอบกิจกรรมตามที่กฎหมายก าหนดอนุญาตให้ด าเนินการได้ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมที่จะ
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่บนบก แม่น้ า ล าคลอง ทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์แผ่นดินและทรัพย์เอกชน ซ่ึง
ประกอบด้วย กฎหมายด้านผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินถมดิน และกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสามารถควบคุมและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ี
กฎหมายก าหนด เช่น การอนุญาตก่อสร้างอาคาร การอนุญาตขุดดินถมดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
เขตผังเมืองรวมตามที่อนุญาตและท่ีห้ามด าเนินกิจกรรมประเภทต่าง ๆ 
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2.2 กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในงบประมำณกำรพัฒนำ
ตำมผัง 

จากการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทหน้าที่ดูแลก ากับ
และบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาคและรวมถึงส่วนกลาง ดังนั้น 
องคก์รที่เก่ียวข้อง จึงเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันด้านงบประมาณไปสู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.3 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมผังเมือง 
การน าผังไปสู่การปฏิบัติที่มีความมุ่งหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงนั้น จ าเป็นต้องให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการตามที่ผังเมืองรวมก าหนด เช่น โครงข่ายคมนาคมและขนส่ง
การปรับปรุงพ้ืนที่นันทนาการส าหรับชุมชน จัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น ถนน ไ  ้า ประปา 
ระบบสื่อสาร เอ้ือต่อการพัฒนาพ้ืนที่ในบริเวณที่ภาครัฐมีความต้องการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา  ซึ่ง
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการจากทุกภาคส่วนของพ้ืนที่ เป็นตัวชี้วัดที่
สะท้อนผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติให้เป็นไปตามตามผัง และการจัดท าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ให้
เป็นไปตามผังเมือง จะส่งผลให้สามารถจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือจัดของบประมาณ จากส่วนภูมิภาค และ
ภาครัฐส่วนกลางได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่ง การน าผังเมืองรวมไปสู่การปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาใน
พ้ืนที ่ในบางกรณีมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งที่ดินเพ่ือประโยชน์แก่สาธารณะ ก็สามารถด าเนินการได้
ตามความต้องการของภาครัฐโดยอาศัย 
การพัฒนาตามผังเมืองทีว่างไว ้ 

ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรำย 
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3.1.3 กำรพัฒนำตำมนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น 
1. นโยบำยด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
  1. ส่งเสริมการสร้างหมู่บ้านน่าอยู่  และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของ
หมู่บ้าน 
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆ  ในต าบล 
  3. ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 
  4.ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
  5. ส่งเสริม และเพ่ิมคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยจัดหากิจกรรมและอาชีพเสริม 
  6. ปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
  7. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด 
2. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
  1. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน   และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียง
และชุมชนแบบพึ่งตนเอง 
  2. ส่งเสริมอาชีพ  เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ 
  3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  4. จัดตั้งกองทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นเป็น
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการที่ขาดเงินทุนให้แก่ประชาชน 
3. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข 
  1. สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบล 
  2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลดงมหาวัน  มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้
เจ็บต่างๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
  3. ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนในต าบลดงมหาวัน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายโดยปรับปรุงสนามเด็กเล่น  จัดหาเครื่องออกก าลั งกาย
พร้อมเครื่องเล่นเด็ก 
  4. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  จัดให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและมีการจัดการแข่งขัน
กีฬาในระดับหมู่บ้านและกลุ่มโรงเรียน  เพ่ือให้ประชาชนได้มีกิจกรรมท าร่วมกับสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน 
4. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบตามอัธยาศัยอย่าง
ต่อเนื่องและด าเนินงานเรื่องการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย  อายุ  3 – 5  ปี  ให้ได้รับการพัฒนาในทุกๆ 
ด้านและพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐาน 
  2. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน  ในศูนย์มี
สุขภาวะที่ดี  ส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กทั้ง  4  ด้าน  คือ  ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและปัญญา 
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  3. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแก่ประชาชนในต าบล 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนจารีตประเพณี วัฒนธรรม  อีสาน-ล้านนาให้เป็นเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นของต าบลดงมหาวัน    
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่น 
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณธรรม  จริยธรรม การสร้างวินัยและจิตสาธารณะ
ของเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการฝึกอบรมพัฒนา 
5.นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั้ง
ยืน  โดยมีแนวทางดังนี้ 
  1. จัดหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ 
  2. รณรงค์สร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด โดยส่งเสริมให้มีการ
คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
  3. ปรับภูมิทัศน์สถานที่ส าคัญ และจัดสร้างสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
และแหล่งท่องเที่ยว 
6. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1. สร้างและบ ารุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี  
  2. ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนนเข้าสู่พ้ืนที่ทางการเกษตรเพ่ือให้การขนส่งมีความ
สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น 
7.นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
  1. สร้างและปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งต าบล สนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน 
  2. สร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า และระบบชลประทาน โดยเพ่ิมหรือพัฒนาแหล่งน้ า
เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือเพ่ือใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอด 
ทั้งป ี
  3. การแก้ไขปัญหาพนังกั้นน้ า  เขื่อนป้องกันตลิ่งให้มีความม่ันคงและถาวร 
  4. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัย  โดยการขุดลอกห้วย  หนอง  คลอง  บึงที่
ตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ าในช่วงฤดูแล้งและระบายน้ าในช่วงฤดูฝนได้อย่างสะดวก 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2559-2563) 42 

 

8. นโยบำยด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  โดยมีแนวทางดังนี้ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย    อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน   ได้แก่  การสนับสนุนประชาคมองค์กร
ประชาชน   โดยการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมปฏิบัติ  และร่วมรับผลประโยชน์ 
  2. ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการท างาน  โดยน าการบริหารงานแนวใหม่มาใช้  
มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  3. เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ท้องถิ่นมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  4. สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญ และก าลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมหาวัน  
  5. สนับสนุนเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ให้ได้รับการ
ฝึกอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งขึ้น 
  6. บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง 
  7. พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดย
การปรับปรุงระบบการจัดการเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
  8. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่
ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน 
3.2  ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ 
 3.2.1  ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหำ 
ยุทธศำสตร์ที่  1  ด้ำนกำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง  สำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  และระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วน 
- การคมนาคมไม่สะดวก  ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ 
- ทางระบายน้ าข้างถนนสายหลักยังไม่ครอบคลุมทุกเส้นทาง 
- ไ  ้าสาธารณะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
- การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง 
- ขาดแคลนฝายกั้นน้ า อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เพ่ือกักเก็บน้ าใช้การเกษตร 
ยุทธศำสตร์ที่   2   กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
- ผลิตภัณฑ์ชุมชนขาดตลาดรองรับที่แน่นอน 
- การรวมกลุ่มอาชีพยังไม่ม่ันคง 
- ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
- แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรตื้นเขิน 
- การสร้างคันพนังกั้นน้ าให้สูงขึ้นเพ่ือปกกันปัญหาน้ าท่วม 
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ยุทธศำสตร์ที่   3   กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
- เด็กขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากบิดามารดาไม่มีรายได้ส่งบุตรหลาน 
- ขาดการสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่/นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ 
- บุคลากรท้องถิ่นยังขาดความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นด้านภาษาเพ่ือการ 
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
-ขาดงบประมาณในการสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที ่  4  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
- ปัญหาการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพ (เนื่องจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร) 
- ขาดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ และคนพิการอย่างต่อเนื่อง 
- ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง เนื่องจากขาดแคลนในเรื่องของงบประมาณ 
- ขาดสถานที่ออกก าลังกายและอุปกรณ์การออกก าลังกาย 
- ขาดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการป้องกันภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
- ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5    กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 
- ขาดระบบการบริหารจัดการขยะ และไม่มีสถานที่ทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
- ภาวะโลกร้อน 
- การเกิดปัญหาหมอกควัน เนื่องจากมีการเผาพ้ืนที่ท ากินเพ่ือปรับหน้าดิน 
ยุทธศำสตร์ที่   6   กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
- ขาดความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศส าหรับการปฏิบัติงาน 
- ยังขาดระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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ขอบข่ำยและปริมำณ 
ของปัญหำ 

พื้นที่
เป้ำหมำย 

กลุ่มเป้ำหมำย กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต 

1. ด้านการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง  สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นใน
เขตองคก์รปกครองส่วน 
     1. การคมนาคม 
     2. ไ  ้า 
     3. ระบบประปา 

11 หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน การพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานครอบคลุมพ้ืนที่มากข้ึน เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการใน
การเชื่อมต่อในแต่ละพ้ืนที่และมีการขยาย
เขตไ  ้าและประปาอย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     1. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชน 
     2. การบริหารจัดการแหล่งน้ า 

11 หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
เนื่องจากมีการสนับสนุนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและการบริหารจัดการแหล่ง
น้ าเพื่อส าหรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ 

3.  การพัฒนาด้านการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     1. คุณภาพการศึกษา 
     2. แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
 

11 หมู่บ้าน เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไป 

ยังขาดบุคลากรในการถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะด้านภาษาในทุกระดับการศึกษาและ
ขาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพ่ือถ่ายทอดวาม
รู้ในชุมชน 

4.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 
     1. สวัสดิการสังคม 
     2. ปัญหาการเจ็บป่วย 

11 หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน มีการดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
เนื่องจาก อบต.ได้ท าข้อตกลงกับส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ในการด าเนินการต าบลสุขภาวะ 

5.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
     1. การบริหารจัดการขยะ 
     2. ภาวะโลกร้อน 

11 หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน เนื่องจากบางหมู่บ้านไม่สามารถหาสถานที่
ในการทิ้งขยะได้และหมู่บ้านที่มีจ านวน
ประชากรน้อยมีความประสงค์บริหาร
จัดการขยะภายในหมู่บ้านเองอบต.จึงยังไม่
สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึง 

6.  การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 
     1. การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศส าหรับการปฏิบัติงาน 
     2. การบริหารจัดการ  
      

11 หมู่บ้าน , 
อปท. 

 

11 หมู่บ้าน , 
อปท. 

 

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก
บุคลากรได้รับการอบรบในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและมีการบริหาร
จัดการในองค์กรและชุมชนโดยมีการ
ประสานงานระหว่างองค์กรและชุมชนมาก
ขึ้น 
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3.2.2  กำรวิเครำะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำทำงกำยภำพใน
มิติพื้นที่ 

ผลกำรวิเครำะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำทำงกำยภำพในมิติ
พื้นที่ 

 นอกจากยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์
การพัฒนาของภาครัฐแล้ว สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือการพัฒนาตามสภาพพ้ืนที่ของตนตามอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

-  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2  ประกอบด้วย  เชียงราย  พะเยา แพร่  และน่าน  
ควรมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์  พัฒนาการท่องเที่ยว
ชายแดนและการท่องเที่ยวอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเร่ง ้ืน ู
ทรัพยากรธรรมชาติ  

 ส่งเสริมด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 
ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอยำ่งเป็นรูปธรรม 

-อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน - สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อยสินเชื่อใน
ภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่มีศักยภาพในการขยายและ
ปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
- สนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร 

-ไม่มีจุดกระจายสินค้าและศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ 

- ส่งเสริมการด าเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าและ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยให้ อปท.อ านวยความสะดวกในเรื่อง
ข้อมูลเสนอแนะ และประสานให้เอกชนด าเนินการ 
- จัดท าผังเมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาพ้ืนที่การค้า
และการลงทุน 

-สินค้าและบริการที่แต่ละประเภทมี
ลักษณะคล้ายกัน 

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่มผู้ประกอบการใน
ลักษณะของการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและ
สามารถเพ่ิมอ านาจต่อรองกับผู้ค้ารายใหญ่ได้ 

-ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและ
เผยแพร่ข้อมูล 

- เร่งรัดให้มีการจัดท าระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้
ครอบคลุมทุก อปท. เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย เป็นต้น 
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- ส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยว 

ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอยำ่งเป็นรูปธรรม 
-ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการ
แหล่งท่องเที่ยว/การพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว/การบ ารุงรักษาและ ้ืน ู
แหล่งท่องเที่ยว 

- พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและ
มีคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
สร้างเส้นทางเครือข่ายท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกัน
ระหว่าง อปท.ที่มีแหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกันในจังหวัดและจังหวัดที่อยู่ติดต่อกัน,การจัดการ
ความรู้ด้านการท่องเที่ยว,การบริหารจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 
- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในด้านการให้บริการและด้านภาษาเพ่ือเป็น
การสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
- ประสานทุกภาคส่วนให้บ ารุงรักษา  ้ืน ู และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว โดยน าการจัดการความรู้มาใช้ในการ
ด าเนินงาน 
 

 
3.2.3  ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำ
ในอนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค) 
 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน ( Internal  Analysis ) 
 1. วิเครำะห์ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน มีการบริหารงานภายในองค์กร  เป็น 3 ส่วน คือ  สภา
องค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร  และพนักงานส่วนต าบล  โดยเฉพาะพนักงานส่วนต าบลมีการ
แบ่งงานออกเป็น 4 ส่วน  คือ ส านักปลัดงานปลัดอบต., กองคลัง, กองช่าง  และส่วนการศึกษาฯ  โดย
ขอบเขตความรับผิดชอบงานในหน้าที่ค่อนข้างหลากหลาย  ซึ่งสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ใน
ระดับหนึ่ง  ได้ประกาศใช้เป็นโครงสร้างอ านาจหน้าที่เพ่ือเป็นหลักในการบริหารงาน  และได้ประกาศ
คุณธรรมจริยธรรม 
 2. วิเครำะห์ข้อกฎหมำย  ระเบียบต่ำง ๆ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ยึดหลักการบริหารตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก 
 3. วิเครำะห์บุคลำกร 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้นจ านวน ๒๘  คน  
ซึ่งมีระดับการศึกษาตั้ งแต่  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ถึงปริญญา โท  ซึ่ งบุคคลเหล่านี้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานในแต่ด้านที่ได้รับมอบหมาย 
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4. วิเครำะห์งบประมำณ 
การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  เป็นลักษณะจ าแนกตาม

แผนงาน ตามภารกิจ  อ านาจหน้าที่ที่ต้องท าตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552  เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและ
สามารถบริหารงบประมาณอย่างประหยัด  และเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. วิเครำะห์กำรประสำนงำนส่วนรำชกำร  
องค์กรซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแล  ทางอ าเภอ จังหวัด  และการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน

ที่จากกระทรวงต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในอ าเภอและจังหวัด  เพ่ือตอบสนองการด าเนินการจากส่วนกลาง  
และส่วนภูมิภาคโดยให้การสนับสนุนด้านข้อมูลตลอดจนงบประมาณบางส่วน  และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย 

6. ระบบข้อมูล (Data System) 
มีการจัดเก็บข้อมูลตามความจ าเป็น  และมีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้งาน 

 
ปัจจัยภำยนอก (กำรวิเครำะห์ External  Analysis) 
 1. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  เป็นต้นมา  บทบาทอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้เปลี่ยนแปลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
ก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง  ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระ
ในการก าหนดนโยบายในการปกครอง  การบริหาร การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง  และมี
อ านาจหน้าที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ  ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสอันดีต่อการด าเนินกิจการการบริหารงาน
ท้องถิ่นตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาที่ชัดเจน 
         2.ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมหาวัน มีประชากรชนเผ่าเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่และมีการ
พัฒนาการปลูกดอกทานตะวันในช่วงฤดูหนาวเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และมีประเพณีบุญบั้งไ 
ที่จัดเป็นประจ าทุกปีในเดือนพฤษภาคมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  

3. นโยบำยรัฐบำล/กฎหมำย 
 3.1 นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  ซึ่งประกอบมาตรการ  สร้างรายได้  ลด
รายจ่ายและเพ่ิมการขยายโอกาสโดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผ้าไหม เสื่อกก 
 3.2 นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนแก่ประชาชนในการน าเงินไปลงทุน
ประกอบอ าชีพ  โครงการกองทุนหมู่บ้าน การสร้างงาน  สร้างรายได้ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได ้
 3.3 นโยบายด้านกฎหมายมีกฎหมายหลายฉบับที่ท าให้เห็นว่ามีการก าหนดตัวบทกฎหมายและ
กลไกทางกฎหมาย  เพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใส  และสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชน
และองค์กรต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  เช่น 

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 
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- พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

4.  ด้ำนสังคม  และวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตกที่แพร่เข้ามา  ท าให้เกิดกระแส

โลกาภิวัฒน์การสื่อสารไร้พรมแดนท าให้เกิดค่านิยมทางวัฒนธรรมตะวันตก  แก่ประชาชนและเยาวชน
รุ่นใหม่ในสังคมท้องถิ่น ประชาชนและเยาวชนหันมาบริโภคสินค้า ุ่มเ ือย  การรับโฆษณา  สื่อสิ่งพิมพ์
ที่มอมเมาประชาชนโดยไม่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ  ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมบริโภคนิยม  เยาวชนขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ประเพณีในต าบลดงมหาวันคือ 
ประเพณีบุญบั้งไป จัดในช่วงเดือนพฤษภาคม 

5. ที่ดินเพื่อกำรเกษตร 
ปัญหาอุปสรรคที่ดินเพ่ือการเกษตร  ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินท ากินท าให้เป็นปัญหา

อุปสรรคการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนตามนโยบายของรัฐบาล 

- โดยสามารถวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT  Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน  ดังนี้ 

           จุดแข็ง 
  -    นโยบายผู้บริหารมีความชดัเจน 

-    มีหนองน้ าในพ้ืนที่หลายแห่ง 
-    สภาพพ้ืนที่สามารถท าการเกษตร 
-    มีกลุ่มองค์กรในชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจได้ 
-    ประชาชนส่วนใหญ่มีไ  ้า-ประปาหมู่บ้านใช้มากกว่าร้อยละ 90 
-    มีศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น

ประเพณีบุญบั้งไ  

จุดอ่อน 
-    เป็นองค์กรขนาดเล็กและมีทรัพยากรบุคคลน้อย 
-    ที่ตั้งหน่วยงานตั้งอยู่นอกเมือง 

  -   งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนา 
  -   ขาดแหล่งการสร้างงานในพ้ืนที่ 
  -   ขาดแคลนแหล่งน้ าในการอุปโภค – บริโภค / ท าการเกษตรหรือมีไม่เพียงพอ 
  -   ปัญหาหนี้สินและความยากจนของประชาชน  
  -   ประชาชนให้ความส าคัญกับการจ้างแรงงานมากกว่าการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 
  -   ขาดการบริหารจัดการแหล่งน้ าที่มีอยู่ให้ได้รับการพัฒนา 
  -   ขาดแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
  -   มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
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โอกำส 
  -   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่จ านวน 2 แห่ง เพื่อเป็นการดูแลรักษา
สุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด 
  -   มีหลากหลายวัฒนธรรมในพื้นท่ีทั้งวัฒนธรรมภาคเหนือ และวัฒนธรรมอีสาน 

อุปสรรค 
  -   ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการจ ากัดด้านการตั้งงบประมาณ  
  -   โครงสร้างของระบบการบริหารงานของราชการท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหาร
จัดการ 
  -  ปัญหาภัยธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (vision) 

“ สังคมดี    มีกำรศึกษำ    พัฒนำภูมิปัญญำ   น ำพำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 
พันธกิจ (mission) 

ภารกิจที่ 1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหาร
จัดการแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภารกิจที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และ
อุตสาหกรรมแปรรูป เพ่ือสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นท่ี  
 ภารกิจที่ 3 จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีพ้ืนบ้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ 
 ภารกิจที่ 4 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่  ป้องกันและปราบปราม
ปัญหายาเสพติด  

ภารกิจที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ภารกิจที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการบริหารงานแบบบูรณาการตาม         
หลักธรรมาภิบาล 
 
จุดมุ่งหมำยของกำรพัฒนำ (เป้ำประสงค์)   
 1. เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน          
และท่ัวถึงเพียงพอ เพ่ือรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพมีการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากข้ึน        
และเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 
 3. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงในการรองรับการเข้าสู่     
ประชาคมอาเซียน 
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 4. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชน
มีคุณธรรมจริยธรรมมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา 
 5. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ ้ืน ู
อย่างต่อเนื่อง 
 6. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน
ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท างานในทุกภาคส่วน 
 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน 

 
ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และ

ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอื่นๆ ที่จ ำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับกำรเขำ้สู่
ประชำคมอำเซียน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ท่าข้าม ที่จอดรถ ตลอดจน

การจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ในเขตองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน
การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้ประชาชนได้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้มีมี
งานท า กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด 

2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการน้ า เพ่ือ
สนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.2 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่
ค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข    การอนามัยครอบครัวการ
รักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย 
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้รับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม  
 4.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ตลอดจนการให้ความส าคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
 4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหา
อาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  

4.7 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์
และยั่งยืน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ
ตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
 6.2 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือ
การแก้ปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ   
 6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.3  ควำมเชื่อมโยงทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์ของ อปท. 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน พ.ศ. 
2559 -2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
เชียงราย 
 

พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า 
การลงทุนและ
บริการโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
อาเซียน+6  และ
GMS 
 

การส่งเสริมการ
ผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากล 
 

การด ารงฐาน
วัฒนธรรม
ล้านนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิง
นิเวศและเชิง
คุณภาพ 
 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวิต 
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 
คุณภาพ 
 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความ
สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
 

การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อปท.ในเขต
จังหวัด
เชียงราย 
 

การพัฒนาระบบ
คมนาคมและขนส่ง
ภายในองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 
 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
 

การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 
 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 
 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นๆ  

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอบต.ดง
มหาวัน 
 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้มี
มาตรฐาน  และ
ทั่วถึงเพียงพอ เพื่อ
รองรับ การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการพัฒนา
อาชีพมีการพัฒนา
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
และมีรายได้มากขึ้น        
และเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพ
การท่องเที่ยว อย่าง
ต่อเนื่อง 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ของประชาชนทุก
ระดับอย่างทั่วถึงใน
การรองรับการเข้าสู่     
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมี
ความเข้มแข็ง 
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ และน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้มี
ความยั่งยืน และ
ได้รับการอนุรักษ์
 ื้น ูอย่างต่อเนื่อง 
 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการ การ
บริหารงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมหา
วันให้มีความ
โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ และส่งเสริม
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการ
ท างานในทุกภาค
ส่วน 
 

แบบ ยท.01 
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แนว
ทางการ
พัฒนา 

1.การพัฒนาระบบ
คมนาคมและขนส่ง 
ท า ง ร ะ บ า ย น้ า 
สะพาน ท่ าข้ าม  ที่
จอดรถ ตลอดจนการ
จัดท าป้ า ย เส้ นทาง
สองภาษาให้มีความ
ชัด เจนเพื่ ออ านวย
ความสะดวกในการ
สั ญ จ ร  แ ล ะ ก า ร
ร อ ง รั บ ก า ร เ ข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน 
 

2.การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็น ในเขตองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ส่งเสริมแนวทาง
การพัฒนาตามแนว
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ ในการ
ด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้
ประชาชนได้พึ่งตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 
 

2.ส่งเสริมการสร้าง
งานและสร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชน กลุ่ม
แรงงานนอกระบบ 
กลุ่มผู้มีมีงานท า กลุ่ม
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร 
ทั้งในภาค
เกษตรกรรม 

3.การพัฒนาระบบ
ชลประทาน หรือการ
พัฒนาแหล่งน้ า และ
ระบบบริหารจัดการ
น้ า เพื่อสนับสนุน
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตร การปลูก
พืชเศรษฐกิจ การ
ขยายพันธุพ์ืช และ
พันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน 

2ส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ให้มีคุณภาพและตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุน การ
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มี
คุณภาพและตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาระบบการ
บริการ
สาธารณสุข     

2 . ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น  ก า ร
ศาสนา การอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรม
ล้ า น น า  จ า รี ต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

3.ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
งานด้าน
สวัสดิการ
สังคมการ
สังคม
สงเคราะห์ 
 

5ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน 
งานด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย งาน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

6.ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
งาน
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติด
อย่างเป็น
ระบบ 
 

7.ส่งเสริม
สนับสนุน
การกีฬา
และ
นันทนาการ  
เพื่อให้เกิด
การพัฒนา 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

1.ส่งเสริม
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล น้ า
เสียในชุมชน 

1ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ความเสมอ
ภาค สิทธิ
เสรีภาพของ
ประชาชน 

2.เพิ่มขีด
ความสามา
รถของ
บุคลากร 

พัฒนา
ปรับปรุง
เครื่องมือ 
เครื่องใช้
และ
เทคโนโลยี 

25โครงการ 
 

20โครงการ 

20โครงการ 

45โครงการ 

40โครงการ 

25โครงการ 

10โครงการ 

20โครงการ 30โครงการ 

20
โครงกา

ร 

100โครงการ 

45โครงการ 

15โครงการ 

20โครงการ 40โครงการ 

45โครงการ 25โครงการ 

4.ส่งเสริม
พัฒนาเด็ก
และเยาวชน
ฯ 

25
โครงการ 
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3.4  แผนที่ยุทธศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

สังคมดี    มีกำรศึกษำ    พัฒนำภูมิปัญญำ   น ำพำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
วิสัยทัศน์ 

สนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานการผลิต 

พันธกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 

จรรโลงวัฒนธรรม 
ศาสนา ศิลปะ 
ประเพณีพื้นบ้าน การ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินในพื้นที่   

บริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้มี
มาตรฐาน   

2.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการพัฒนา
อาชีพมีการพัฒนา
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
และมีรายได้มากขึ้น         

3.เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ของประชาชนทุก
ระดับอย่างทั่วถึงใน
การรองรับการเข้าสู่     
ประชาคมอาเซียน 

4.เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมี
ความเข้มแข็ง 
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้  

5.เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้มี
ความยั่งยืน และ
ได้รับการอนุรักษ์
 ื้น ูอย่างต่อเนื่อง 
 

6.เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการ การ
บริหารงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมหาวันให้มี
ความโปร่งใส 
 

1. การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นๆ  

 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

5.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

 

6การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

อบต.ดงมหาวัน 
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1.การพัฒนาระบบ
คมนาคมและขนส่ง 
ท า ง ร ะ บ า ย น้ า 
สะพาน ท่ าข้ าม  ที่
จอดรถ ตลอดจนการ
จัดท าป้ า ย เส้ นทาง
สองภาษาให้มีความ
ชัด เจนเพื่ ออ านวย
ความสะดวกในการ
สั ญ จ ร  แ ล ะ ก า ร
ร อ ง รั บ ก า ร เ ข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน 
 

2.การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็น ในเขตองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ส่งเสริมแนวทาง
การพัฒนาตามแนว
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ ในการ
ด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้
ประชาชนได้พึ่งตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 
 

2.ส่งเสริมการสร้าง
งานและสร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชน กลุ่ม
แรงงานนอกระบบ 
กลุ่มผู้มีมีงานท า กลุ่ม
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร 
ทั้งในภาค
เกษตรกรรม 

3.การพัฒนาระบบ
ชลประทาน หรือการ
พัฒนาแหล่งน้ า และ
ระบบบริหารจัดการ
น้ า เพื่อสนับสนุน
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตร การปลูก
พืชเศรษฐกิจ การ
ขยายพันธุพ์ืช และ
พันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน 

2ส่งเสริมและ
สนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีคุณภาพ
และตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุน การ
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มี
คุณภาพและตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาระบบการ
บริการ
สาธารณสุข     

2 . ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น  ก า ร
ศาสนา การอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรม
ล้ า น น า  จ า รี ต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

3.ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานด้าน
สวัสดิการสังคม
การสังคม
สงเคราะห์ 
 

4.ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน 
งานด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย งาน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

5.ส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
อย่างเป็น
ระบบ 
 
6.ส่งเสริม
สนับสนุนการ
กีฬาและ
นันทนาการ  
เพื่อให้เกิดการ
พัฒนา 
 

1.ส่งเสริม
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล น้ า
เสียในชุมชน 

1ส่งเสริม
ประชาธิป 
ไตยความ
เสมอภาค 
สิทธิเสรี 
ภาพของ
ประชาชน 

2.เพิ่มขีด
ความสามา
รถของ
บุคลากร 

3.พัฒนา
ปรับปรุง
เครื่องมือ 
เครื่องใช้
และ
เทคโนโลยี 

แนว
ทางการ
พัฒนา 
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บทท่ี 4 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

4.1 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

 
 

 

พันธกิจ : สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารจัดการแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้ำประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานและ
ทั่วถึงเพียงพอ เพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ :  
1. โครงสร้างพื้นฐานมีการขยายพ้ืนที่การพัฒนาอย่างครอบคลุมและเพ่ิมขึ้น 
2. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทาง
ระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ 
ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความ
ชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร และ
การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เชิงปริมาณ 
1. ถนนที่เพ่ิมข้ึน 10 เส้น 
2. ถนนที่ได้มาตรฐานที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 20 ของจ านวนอุบัติเหตุการขนส่ง
และจราจร 
2. ร้อยละ 20 ของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาคมนาคมในพื้นที ่
 

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 20 
แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 20 ของจ านวนแหล่งสาธารณูปโภค
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
2. ร้อยละ 20 ของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 

 
 

ยุทธศำสตร์ที ่1 : การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

แบบ ยท.03 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการ 
โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ 
โครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
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พันธกิจ : สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรม
แปรรูป เพ่ือสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นท่ี 

เป้ำประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพมีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มาก
ขึ้นและเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ :  
1. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากข้ึน 
2. มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
อินทรีย์ เพ่ือให้ประชาชนได้พ่ึงตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน  

เชิงปริมาณ 
1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 11 หมู่บ้าน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 

2. ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้มีมีงาน
ท า กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ตั้งแต่การผลิตจนถึง
การตลาด 

เชิงปริมาณ 
1. การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน 
จ านวน 11 หมู่บ้าน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 

3. การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนา
แหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการน้ า เพื่อ
สนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร การปลูก
พืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่
ขาดแคลน 

เชิงปริมาณ 
1. แหล่งน้ าในพ้ืนที่ได้รับการขุดลอก จ านวน 
10 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ ๔๐ ของประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ส าหรับการเกษตร 

 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

แบบ ยท.03 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดอบต. , กองช่าง  
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิง

นิเวศและเชิงคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
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พันธกิจ : จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ 

เป้ำประสงค์ : เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงในการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ :  
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในทั้งระบบและนอกระบบ 
2. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  

เชิงปริมาณ 
1. กิจกรรมที่จัดขึ้นเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 20 มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
เพ่ิมข้ึน 

2. สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับ
สถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาท่ี
ค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา 
และการแต่งกายล้านนา   

 

เชิงปริมาณ 
1. กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส าคัญทางศาสนา 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 20 ของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส่วนการศึกษาฯ 
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 
 

แบบ ยท.03 
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พันธกิจ : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด  
เป้ำประสงค์ : เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ,เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชน
มีคุณธรรมจริยธรรมมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ :  

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ที่ได้รับการสงเคราะห์ 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
บริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวการ
รักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุม
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย 

เชิงปริมำณ 
1. การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขจ านวน 11 หมู่บ้าน 
เชิงคุณภำพ 
1. อัตราการร้อยละ 10 เกิดโรคติดต่อและโรค
ระบาดต่าง ๆ ในหมู่บ้านมีจ านวนลดลง 
2. ร้อยละของประชาชนในการมีเข้าร่วมโครงการ
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การ
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เชิงปริมำณ 
1. พ้ืนที่และกิจกรรมด้านการศาสนา การอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารตีประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน 
เชิงคุณภำพ 
1. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการ
สังคมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  

เชิงปริมำณ 
1. มีการสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์เพ่ิมข้ึน 
เชิงคุณภำพ 
1. การพัฒนาชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 

 
 

แบบ ยท.03 
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กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้รับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอย่าง
ครบถ้วนและเป็นธรรม   

เชิงปริมำณ 
1.จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพ้ืนที่
ได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหาร
กลางวัน 
เชิงคุณภำพ 
1. เด็กเล็ก นักเรียน ได้รับอาหารเสริมและอาหาร
กลางวัน มีสุขภาพแข็งแรงได้รับสารอาหารครบห้า
หมู่ 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งาน
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ตลอดจนการให้ความส าคัญกับระบบเตือนภัยที่
เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 

เชิงปริมำณ 
1. มีการสนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภำพ 
1. ร้อยละ 10 ของประชาชนมีความพร้อมในการ
เตรียมรับภัยพิบัติเพ่ิมข้ึน 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหา
อาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การ
บริหารจัดการอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ  

เชิงปริมำณ 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ด าเนินการหรือให้การ
สนับสนุน 
เชิงคุณภำพ 
1. จ านวนผู้ค้า ผู้เสพ หรือข้องเก่ียวกับยาเสพติดใน
พ้ืนที่มีลดลง ร้อยละ 5 

7. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา 

เชิงปริมำณ 
1. สนับสนุนงานด้านกีฬาและนันทนาการในพ้ืนที่
อย่างน้อยปีละ 3 โครงการ 
เชิงคุณภำพ 
1. การจัดงานแข่งขันกีฬาภายในพ้ืนที่ 
2. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานปลัดอบต. , ส่วนการศึกษาฯ , กองช่าง 
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

      ยุทธศาสตร์ที่  6  การรกัษาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
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พันธกิจ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้ำประสงค์ : เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์
 ้ืน ู 
                  อย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ :  
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ ้ืน ูอย่างต่อเนื่อง 
2. ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความ
สะอาดของชุมชนมีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทาง
อากาศตลอดจนการรักษาความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
และท้องถิ่น  

เชิงปริมำณ 
1. ทุกหมู่บ้านมีการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีทั้งการ
จัดเก็บและการท าลาย 
เชิงคุณภำพ 
1. ปริมาณขยะในชุมชนลดลงร้อยละ 20 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานปลัดอบต. , กองช่าง 
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 

 
 

 

 
 

แบบ ยท.03 
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  พันธกิจ : ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือการบริหารงานแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้ำประสงค์ : เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหา
วันให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท างานในทุกภาคส่วน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ :  

1. มีการบริหารงานภายใต้กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ตลอดจนหนังสือสั่งการ
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
2. มีการประสานงานแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กรในทุกระดับ 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิน่  

เชิงปริมำณ 
1. กิจกรรมด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความ
เสมอภาคและสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิน่ที่ด าเนินการหรือให้การสนับสนุน 
เชิงคุณภำพ 
1.ประชาชนมีความรู้แลสนใจในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

2. เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และประชาชนมี
ส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของประชาชน
และการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ  

เชิงปริมำณ 
บุคลกรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เชิงคุณภำพ 
ร้อยละ 20 ของการลดจ านวนการผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และ
เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหา
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เชิงปริมำณ 
1. มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิ
2. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดหารายได้ 
เชิงคุณภำพ 
1. ร้อยละ80 เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมี
พร้อมส าหรับปฏิบัติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ทุกส่วนราชการ 
ควำมเชื่อมโยง : ยุทธศาสตร์จังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

 

 
 

 

 
 

แบบ ยท.03 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน 

 
ความ 

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท 

เป้าประสงค์ตามพนัธ
กิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้า การลงทุน
และบริการ 
โลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด
อาเซียน+6 และ 
GMS 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
โครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ ที่จ าเป็นใน
เขตองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นๆ ที่
จ าเป็นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้มี
มาตรฐานและทั่วถึง
เพียงพอ เพื่อรองรับ การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.โครงสร้างพื้นฐานมี
การขยายพื้นที่การพัฒนา
อย่างครอบคลุมและ
เพิ่มข้ึน 
2.โครงสร้างพื้นฐานได้รับ
การปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาอย่างทั่วถึง 
 
 

5 10 15 20 25 การพัฒนาระบบ
คมนาคมและขนส่ง 
ทางระบายน้ า สะพาน 
ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่
จอดรถ ตลอดจนการ
จัดท าป้ายเส้นทางสอง
ภาษาให้มีความชัดเจน
เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร 
และการรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

เชิงปริมาณ 
1การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็น 20 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 20 ของ
จ านวนแหล่ง
สาธารณูปโภคได้รับ
การพัฒนาและ
ปรับปรุง 
2. ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนที่มีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาระบบสา
ธารณูปฯ 

ปีละ 5 
โครงการ 

ก่อสร้างปีละ 5 
 

 แห่ง 

กองช่าง กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.04 
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ความ 

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท เป้าประสงค์ตามพันธกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้า การลงทุน
และบริการ 
โลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด
อาเซียน+6 และ 
GMS 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
โครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ ที่จ าเป็นใน
เขตองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นๆ ที่
จ าเป็นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้มี
มาตรฐานและทั่วถึง
เพียงพอ เพื่อรองรับ การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.โครงสร้างพื้นฐานมี
การขยายพื้นที่การพัฒนา
อย่างครอบคลุมและ
เพิ่มข้ึน 
2.โครงสร้างพื้นฐานได้รับ
การปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาอย่างทั่วถึง 
 
 

4 8 12 16 20 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็น ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน- 

เชิงปริมาณ 
1การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็น 20 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 20 ของ
จ านวนแหล่ง
สาธารณูปโภคได้รับ
การพัฒนาและ
ปรับปรุง 
2. ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนที่มีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาระบบ
สาธารณูปโภคฯ 

ปีละ 4 
โครงการ 

ก่อสร้างปีละ 4 
แห่ง 

กองช่าง กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.04 
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ความ 

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท เป้าประสงค์ตามพันธกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้า  การ
ลงทุนการเป็น
ศูนย์กลาง
คมนาคม  การ
ท่องเที่ยวและวิถี
การผลิต
การเกษตรยั่งยืน  
เชื่อมโยงกลุ่ม
ประเทศ GMS 
และ ASEAN 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การพัฒนาอาชีพมีการ
พัฒนาเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และมีรายได้
มากข้ึนและเพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพการ
ท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 

 

1.ประชาชนได้รับการ
พัฒนาอาชีพ มีการพัฒนา
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมี
รายได้มากข้ึน 

2.มีการสร้างงานสร้าง
อาชีพให้กับประชาชน 

 

4 8 12 16 20 ส่งเสริมแนวทางการ
พัฒนาตามแนว
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ในการ
ด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้
ประชาชนได้พึ่งตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 

เชิงปริมาณ 
1. ส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 11 
หมู่บ้าน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 60 
ประชาชนสามารถ
พึง่ตนเองได้ 
 

ปีละ4 
โครงการ 

 4 โครงการ ส านักงานปลัด - 

พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้า  การ
ลงทุนการเป็น
ศูนย์กลาง
คมนาคม  การ
ท่องเที่ยวและวิถี
การผลิต
การเกษตรยั่งยืน  
เชื่อมโยงกลุ่ม
ประเทศ GMS 
และ ASEAN 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การพัฒนาอาชีพมีการ
พัฒนาเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และมีรายได้
มากข้ึนและเพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพการ
ท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 

 

1.ประชาชนได้รับการ
พัฒนาอาชีพ มีการพัฒนา
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมี
รายได้มากข้ึน 

2.มีการสร้างงานสร้าง
อาชีพให้กับประชาชน 

 

9 18 27 36 45 ส่งเสริมการสร้างงาน
และสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชน กลุ่มแรงงาน
นอกระบบ กลุ่มผู้มีมี
งานท า กลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ทั้งในภาค
เกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และ
หัตถกรรม กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) 
ต้ังแต่การผลิตจนถึง
การตลาด 

เชิงปริมาณ 
1. การสร้างงาน
สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน จ านวน 
11 หมู่บ้าน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 60 
ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

ปีละ 9 
โครงการ 

9 โครงการ ส านักงานปลัด - 

แบบ ยท.04 
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ความ 
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท เป้าประสงค์ตามพันธกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้า  การ
ลงทุนการเป็น
ศูนย์กลาง
คมนาคม  การ
ท่องเที่ยวและวิถี
การผลิต
การเกษตรยั่งยืน  
เชื่อมโยงกลุ่ม
ประเทศ GMS 
และ ASEAN 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การพฒันาอาชีพมีการ
พัฒนาเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และมีรายได้
มากข้ึนและเพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพการ
ท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 

 

1.ประชาชนได้รับการ
พัฒนาอาชีพ มีการพัฒนา
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมี
รายได้มากข้ึน 

2.มีการสร้างงานสร้าง
อาชีพให้กับประชาชน 

 

8 16 24 32 40 การพัฒนาระบบ
ชลประทาน หรือการ
พัฒนาแหล่งน้ า และ
ระบบบริหารจัดการน้ า 
เพื่อสนับสนุนผลผลิต
ทางด้านการเกษตร 
การปลูกพืชเศรษฐกิจ 
การขยายพันธุ์พืช และ
พันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน 

เชิงปริมาณ 
1. แหล่งน้ าในพื้นที่
ไ ด้รับการขุดลอก 
จ านวน 10 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ ๔๐ ของ
ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

ปีละ 8 
โครงการ 

 8 โครงการ กองช่าง - 

การใช้บริบทด้าน
การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถ่ินตาม
แนวคิดทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันของ 

การใช้บริบทด้าน
การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถ่ินตาม
แนวคิดทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันของ 

การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประชาชน
ทุกระดับอย่างทั่วถึงใน
การรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ประชาชนในทั้งระบบและ
นอกระบบ 
2.ส่งเสริมการศึกษาแก่
เด็กและผู้ด้อยโอกาส 
 

5 10 15 20 25 ส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีคุณภาพ
และตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

เชิงปริมาณ 
1. กิจกรรมที่จัดข้ึน
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 20 มี
การส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบเพิ่มข้ึน 

ปีละ 5 
โครงการ 

5 โครงการ ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ยท.04 
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ความ 

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท เป้าประสงค์ตามพันธกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

การใช้บริบทด้าน
การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถ่ินตาม
แนวคิดทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันของ 

การใช้บริบทด้าน
การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถ่ินตาม
แนวคิดทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันของ 

การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประชาชน
ทุกระดับอย่างทั่วถึงใน
การรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ประชาชนในทั้งระบบและ
นอกระบบ 
2.ส่งเสริมการศึกษาแก่
เด็กและผู้ด้อยโอกาส 
 

2 4 6 8 10 สนับสนุนการเรียนรู้
คู่คุณธรรม ร่วมกับ
สถาบันทางศาสนา 
รวมทั้งส่งเสริม
การศึกษาที่ค านึงถึง
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
วัฒนธรรมด้านภาษา 
และการแต่งกาย
ล้านนา  

เชิงปริมาณ 
1. กิจกรรมส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ส าคัญทางศาสนา 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมประเพณี
ท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 

ปีละ 2 
โครงกร 

2 โครงการ ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

- 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
เข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,เพื่อ
ส่งเสริมปลูกฝังให้
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีความ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองดีและ
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
ภูมิปัญญา 

1.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
2 . ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม
ป ล อด ภั ย ใ น ชี วิ ต แล ะ
ทรัพย์สิน 
3 .ผู้ ด้ อ ย โอกาส   เ ด็ ก 
ผู้สู งอายุ  ผู้พิการและผู้
ย า ก ไ ร้ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
สงเคราะห์ 
 

6 12 18 24 20 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริการ
สาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว
การรักษาพยาบาล 
การแพทย์ทางเลือก 
การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อให้
มีคุณภาพครอบคลุม
โดยการมีส่วนร่วมทุก
ภาคีเครือข่าย 

เชิงปริมำณ 
1. การสนับสนุนการ
พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขจ านวน 
11 หมู่บ้าน 
เชิงคณุภำพ 
1. อัตราการร้อยละ 
10 เกิดโรคติดต่อ
และโรคระบาดต่าง ๆ 
ในหมู่บ้านมีจ านวน
ลดลง 
2. ร้อยละของ
ประชาชนในการมีเข้า
ร่วมโครง การเมื่อ
เทียบกับเป้าหมาย 
มาก กว่าร้อยละ 50 

ปีละ 6 
โครงการ 

6 โครงการ ส านักงานปลัด - 

แบบ ยท.04 
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ความ 
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท เป้าประสงค์ตามพันธกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
เขม้แข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,เพื่อ
ส่งเสริมปลูกฝังให้
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีความ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองดีและ
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
ภูมิปัญญา 

1.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
2 . ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม
ป ล อด ภั ย ใ น ชี วิ ต แล ะ
ทรัพย์สิน 
3 .ผู้ ด้ อ ย โอกาส   เ ด็ ก 
ผู้สู งอายุ  ผู้พิการและผู้
ย า ก ไ ร้ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
สงเคราะห์ 
 

20 40 60 80 100 ส่งเสริมและ
สนับสนุน การ
ศาสนา การอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรม
ล้านนา จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

เชิงปริมำณ 
1. พื้นที่และ
กิจกรรมด้านการ
ศาสนา การอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรม
ล้านนา จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินที่
ได้รับการสนับสนุน 
เชิงคุณภำพ 
1. ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมในการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 20 

ปีละ 20 
โครงการ 

20 โครงการ ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ยท.04 
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ความ 
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท เป้าประสงค์ตามพันธกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
เข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,เพื่อ
ส่งเสริมปลูกฝังให้
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีความ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองดีและ
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
ภูมิปัญญา 

1.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
2 . ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม
ป ล อด ภั ย ใ น ชี วิ ต แล ะ
ทรัพย์สิน 
3 .ผู้ ด้ อ ย โอกาส   เ ด็ ก 
ผู้สู งอายุ  ผู้พิการและผู้
ย า ก ไ ร้ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
สงเคราะห์ 
 

6 12 18 24 30 ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานด้าน
สวัสดิการสังคมการ
สังคมสงเคราะห์ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก  สตรี  เยาวชน  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

เชิงปริมำณ 
1. มีการสนับสนุน
งานด้านสวัสดิการ
สังคมสง เคราะห์
เพิ่มข้ึน 
เชิงคุณภำพ 
1. การพัฒนาชีวิต
เด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิ การ
และผู้ ด้อยโอกาส
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 

ปีละ 6 
โครงการ 

6 โครงการ ส านักงานปลัด -ส่วน
การศึกษาฯ 
-กองช่าง 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
เข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ 
เพียงมาใช้ในการด ารง 
ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพ,เพื่อส่งเสริมปลูกฝัง
ให้ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีความตระ 
หนักในบทบาทหน้าที่
ของพลเมืองดีและอนุ 
รักษ์สืบสานศิลป วัฒน 
ธรรมประเพณีภูมิปัญญา 

1.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
2 . ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม
ป ล อด ภั ย ใ น ชี วิ ต แล ะ
ทรัพย์สิน 
3 .ผู้ ด้ อ ย โอกาส   เ ด็ ก 
ผู้สู งอายุ  ผู้พิการและผู้
ย า ก ไ ร้ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
สงเคราะห์ 
 

5 10 15 20 25 ส่งเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชนใน
ท้องถ่ิน ตลอดจนให้
ความส าคัญกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้รับอาหารเสริม
และอาหารกลางวัน
อย่างครบถ้วนและ
เป็นธรรม  

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพื้นที่
ได้รับการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
และอา หาร
กลางวัน 
เชิงคุณภำพ 
1. เด็กเล็ก 
นักเรียน ได้รับ
อาหารเสริมและ
อาหารกลางวัน ฯ 

ปีละ 5 
โครงการ 

5 โครงการ ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

- 

แบบ ยท.04 
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ความ 

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท เป้าประสงค์ตามพันธกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
เข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,เพื่อ
ส่งเสริมปลูกฝังให้
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีความ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองดีและ
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
ภูมิปัญญา 

1.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
2.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ยากไร้ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 
 

9 18 27 36 45 ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน งาน
ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย งาน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน ตลอดจน
การให้ความส าคัญ
กับระบบเตือนภัยที่
เกิดจากภัยธรรมชาติ
และภัยพิบัติใน
ท้องถ่ิน 

เชิงปริมำณ 
1. มีการสนับสนุน
งานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยเพิ่มข้ึน 
เชิงคุณภำพ 
1. ร้อยละ 10 ของ
ประชาชนมีความ
พร้อมในการเตรียม
รับภัยพิบัติเพิ่มข้ึน 

ปีละ 9 
โครงการ 

9 โครงการ ส านักงานปลัด - 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เยน็เป็นสุข 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
เข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,เพื่อ
ส่งเสริมปลูกฝังให้
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีความ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองดีและ
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
ภูมิปัญญา 

1.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
2.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ยากไร้ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 
 

4 8 12 16 20 ส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
อย่างเป็นระบบ 
ปัญหา
อาชญากรรม และ
การค้ามนุษย์
ภายใต้การบริหาร
จัดการอย่างบูรณา
การและมี
ประสิทธภิาพ
  

เชิงปริมำณ 
1. จ านวน
โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดที่ด าเนินการ
หรือให้การ
สนับสนุน 
เชิงคุณภำพ 
1. จ านวนผู้ค้า ผู้
เสพหรือข้อง
เกี่ยวกับยาเสพติด
ในพื้นที่ลดลงร้อย
ละ5 

ปีละ 4 
โครงการ 

4 โครงการ ส านักงานปลัด - 

แบบ ยท.04 
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ความ 

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท เป้าประสงค์ตามพันธกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
เข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,เพื่อ
ส่งเสริมปลูกฝังให้
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีความ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองดีและ
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
ภูมิปัญญา 

1.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
2 . ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม
ป ล อด ภั ย ใ น ชี วิ ต แล ะ
ทรัพย์สิน 
3 .ผู้ ด้ อ ย โอกาส   เ ด็ ก 
ผู้สู งอายุ  ผู้พิการและผู้
ย า ก ไ ร้ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
สงเคราะห์ 
 

3 6 9 12 15 ส่งเสริมสนับสนุนการ
กีฬาและนันทนาการ  
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจควบคู่กับ
การให้การศึกษา 

เชิงปริมำณ 
1. สนับสนุนงาน
ด้านกีฬาและ
นันทนาการในพื้นที่
อย่างน้อยปีละ 3 
โครงการ 
เชิงคุณภำพ 
1. การจัดงาน
แข่งขันกีฬาภายใน
พื้นที่ 
2. ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ปีละ 3 
โครงการ 

3 โครงการ ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความ
สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความ
สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความ
ยั่งยืน และได้รับการ
อนุรักษ์ ื้น ู 
 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับการ
พัฒนา อนุรักษ์ ื้น ูอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
น้ าเสียในชุมชน มลพิษ
ทางอากาศตลอดจนการ
รักษาความสะอาดของ
ชุมชนมีการบริหารจัดการ
อย่ า ง ถูก วิ ธี ไ ม่ ท า ล า ย
สิ่งแวดล้อม 
 

4 8 12 16 20 ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล น้ า
เสียในชุมชน มลพิษ
ทางอากาศตลอดจน
การรักษาความ
สะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

เชิงปริมำณ 
1. ทุกหมู่บ้านมีการ
บริหารจัดการขยะ
ที่ถูกวิธีทั้งการ
จัดเก็บและการ
ท าลาย 
เชิงคุณภำพ 
1. ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงร้อยละ 
20 
 

ปีละ 4 
โครงการ 

4 โครงการ ส านักงานปลัด ก่องช่าง 

แบบ ยท.04 
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ความ 
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท เป้าประสงค์ตามพันธกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการ การ
บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมหา
วันให้มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และ
ส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการท างานใน
ทุกภาคส่วน 

 

1. มีการบริหารงาน
ภายใต้กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ 
ตลอดจนหนังสือสั่งการ
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
2. มีการประสานงาน
แบบมีส่วนร่วมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรในทุก
ระดับ 
 

8 16 24 32 40 ส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของ
ประชาชน และการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน
  

เชิงปริมำณ 
1. กิจกรรมด้าน
การส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ความเสมอภาคและ
สิทธิเสรีภาพการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ินที่
ด าเนินการหรือให้
การสนับสนุน 
เชิงคุณภำพ 
1.ประชาชนมี
ความรู้แลสนใจใน
การส่งเสริม
ประชาธิปไตย
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 

ปีละ 8 
โครงการ 

8 โครงการ ส านักงานปลัด -ส่วน
การศึกษา 
-กองช่าง 
-กองคลัง 

 

แบบ ยท.04 
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ความ 
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท เป้าประสงค์ตามพันธกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการ การ
บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมหา
วันให้มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และ
ส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการท างานใน
ทุกภาคส่วน 

 

1. มีการบริหารงาน
ภายใต้กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ 
ตลอดจนหนังสือสั่งการ
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
2. มีการประสานงาน
แบบมีส่วนร่วมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรในทุก
ระดับ 
 

9 18 27 36 45 เพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในด้านการ
คลัง วิธีการ
งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล ให้
มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ทันสมัย และ
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ทั้งนี้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาของประชาชน
และการให้การ
บริการที่มี
ประสิทธิภาพ  

เชิงปริมำณ 
บุคลกรได้รับการ
พัฒนาทักษะความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
เชิงคุณภำพ 
ร้อยละ 20 ของ
การลดจ านวนการ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

ปีละ 9 
โครงการ 

9 โครงการ ส านักงานปลัด -ส่วน
การศึกษา 
-กองช่าง 
-กองคลัง 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการ การ
บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมหา
วันให้มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และ
ส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการท างานใน
ทุกภาคส่วน 

 

1. มีการบริหารงาน
ภายใต้กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ 
ตลอดจนหนังสือสั่งการ
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
2. มีการประสานงาน
แบบมีส่วนร่วมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรในทุก
ระดับ 
 

5 10 15 20 25 พัฒนาปรับปรุง
เครื่องมือ เครื่องใช้
และเทคโนโลยี 
ตลอดจนการพัฒนา
ระบบจัดหารายได้
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

เชิงปริมำณ 
1. มีเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีสามารถ
ใช้งานได้ตาม ปกติ 
2. มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อ
เพิ่มประ สิทธิภาพ
การจัดหารายได้ 
เชิงคณุภำพ 
1. ร้อยละ80 
เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานมี
พร้อมส าหรับปฏิบัติ 

ปีละ 5 
โครงการ 

5 โครงการ ส านักงานปลัด -ส่วน
การศึกษา 
-กองช่าง 
-กองคลัง 

แบบ ยท.04 
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                                                 บทที่ 5 
กำรน ำแผนยุทธ์ศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 

และกำรติดตำมประเมินผล 
 

 
5.1 แนวทำงกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น 
ซึ่งจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ และ
ศักยภาพของท้องถิ่น รวมทั้งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับจังหวัดอ าเภอและท้องถิ่น ตลอด
ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ และนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การน าแผนพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติ จึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทางด าเนินการดังนี้  
 1) องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ด าเนินการเองโดยการแปลงแนวทาง หรือกลยุทธ์ไปสู่
แผนงานและโครงการในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี แล้วดาเนินการปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุ
จุดประสงค์ของแผนงานโครงการ  
 2) การสนับสนุนให้หน่วยงานอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดเป็นผู้ด าเนินงาน
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความพร้อมในการด าเนินงาน หรือมีหน่วยงานอ่ืนมีความพร้อม
ในการด าเนินงานมากกว่า  
 3) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการด าเนินงานในกรณีท่ี
ปฏิบัติ งานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงาน โดยด าเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วนสหการหรือคณะท างาน/
คณะกรรมการ  
 4) การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดสรรงบประมาณ และการ
ด าเนินการตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอ าเภอ  
 
5.1.1 หน่วยงำนรับผิดชอบในกำรประสำนน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ  
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดงานปลัดอบต. 
 
5.1.2 หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
 1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน  
 2. ส านักงานปลัดอบต. 
 3. กองคลัง  
 4. กองช่าง  
 5. ส่วนการศึกษา  
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5.2 องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล  
 ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ 
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ซึ่งควรแสดงไว้ใน
เอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง (ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนบท้ายเอกสาร)  
 
5.3 กำรก ำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยการ
ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าได้ด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่  
1. ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตำมและประเมินผล  
 ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบัน
เรียกว่า "แผนยุทธศำสตร์" จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ได้โดย
จะปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง "หน่วย
ติดตำมและประเมินผล" หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งได้แก่ "องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด " ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการ
ประเมินผล รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดนอกจากนี้ยังท า
หน้าที่เป็น "ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า" (Early Warning System) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด
ไว้เพียงใด การด าเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้
ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต  
2. องค์ประกอบของระบบกำรติดตำมและประเมินผล  
 ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้ งนี้  ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยนาเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) 
และส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้  
 2.1 ส่วนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง "มี" เพ่ือน าเข้า
สู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้
ประเมิน ผู้ถูกประเมินและเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูก
ส่งเข้าสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็น หน่วยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพ่ือเป็นการ
รวบรวมฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบาทของ  M&E UNIT ต่อปัจจัย
น าเข้าก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ แบบรำยงำนแบบที่ 1 แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกำรทบทวนว่ำกำรจัดท ำแผนได้ใช้กระบวนกำร
ครบทุกขั้นตอนหรืออย่ำงไร  



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2559-2563)  78 

 

 

 2.2 ส่วนของบกระบวนกำรติดตำม (Process) คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งได้ก าหนดเป็นการติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ไตร
มาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - 
กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate 
Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบ
ของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยในการประสานแผนท้องถิ่น
ในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ดี
หรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น  "สัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า" (Early Warning System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้สามารถไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได้หรือไม ่ 
 เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะ
สามารถนาไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E UNIT หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานได้แก่ 
แบบรำยงำนที่ 2 แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา
สามปี  
 2.3 ส่วนของกำรประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจ
ถูกเรียกว่า "การประเมินแผนยุทธศาสตร์" ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผน
ยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท า
รายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E UNIT ระดับจังหวัด เพ่ือเป็นหน่วยในการรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์สาหรับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และ
เป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรำยงำนแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
โดยมีเนื้อหำที่ส ำคัญในกำรประเมินได้แก่ ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม (ผลจำกแบบรำยงำนแบบที่ 3/2) ควำมพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ และกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่เลือก  
(ผลจำกแบบรำยงำนแบบท่ี 3/3)  
 
5.4 กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตาม
และประเมินผล โดยค านึงถึงความเหมาะสม ทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามระหว่างการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประเมินผลการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อด าเนินการแล้ว
เสร็จในแต่ละปีควรจะมีการติดตามการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้ว
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติประกาศใช้และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน 

เร่ือง  ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ.๒๕59-๒๕63) 
---------------------------------------------- 

 

  อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 16 ประกอบกับมติในการประชุมสภาองค์บริหารส่วนดงมหาวัน  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  ๒๕๕8 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน จึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา          
(พ.ศ.๒๕59-๒๕63) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันต่อไป
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 

  
    

(นายก๋องค า  นัยติ๊บ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
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ค ำน ำ 
 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ก าหนดยุทศาสตร์และ
แนวทางพัฒนาขององศ์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 
แผนพฒันาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

               การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความส าคัญต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน
อย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององศ์การการบริหารส่วนต าบลดงมหา
วัน มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ
และแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

               องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ในการวางแผน 
แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดงมหาวัน ให้ก้าวหน้าต่อไป 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
                                      26 มิถุนายน  2558 
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