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---------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 16 ผูบ้ ริ หารท้องถิ นเสนอร่ างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาต่อสภาองค์การ
บริ หารส่วนตําบลเพือให้ความเห็นชอบก่อน ผูบ้ ริ หารท้องถิ นจึงพิจารณาอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ต่อไปนัน
บัดนี องค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลเชี ยงแรง ได้ด าํ เนิ น การจัด ทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
(พ.ศ.
๒๕60-๒๕63) จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕60-๒๕63) ให้ทราบโดยทัวกัน
ทังนี ตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕59

(นายสิงห์คาํ เชียงแรง)
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงแรง
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บทที 1
บทนํา
พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริ หารส่วนตําบลและการปกครองส่วนท้องถิ นรู ป
พิเศษมีอาํ นาจหน้าทีในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ นของตนเอง โดยมีองค์การบริ หารส่วนจังหวัด เป็ นหน่วยงาน
ประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบทีคณะรัฐมนตรี กาํ หนดอีกด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิน พ.ศ.2548 ได้กาํ หนดให้
ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึงเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ น
เพือกําหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและ
ศักยภาพของแต่ละท้องถิ น รวมทังให้สอดประสานและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาทีทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จะต้องจัดทําในระดับแรก คือ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ซึงหมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นทีกําหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ทีแสดงถึงวิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ
จุดมุ่งหมาย (Goals) เพือการพัฒนาในอนาคต โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาทีจะต้องจัดทําหลังจากทีแผนยุทธศาสตร์เสร็ จแล้ว คือ
แผนพัฒนาสามปี
ซึงเป็ นแผนทีจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ นทีมีลกั ษณะเป็ นการ
กําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาทีจัดทําขึนสําหรับปี งบประมาณแต่ละปี มีความต่อเนืองและเป็ น
แผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี อีกนัยหนึงก็คือเป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั ินนเอง
ั
หลักการจัดทําแผนพัฒนาในปัจจุบนั เน้นกระบวนการ มีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน ทังภาครัฐ เอกชน
และประชาชน ประสานความร่ วมมือ สรรพกําลังและการใช้ทรัพยากรในพืนทีเพือตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเป็ นหลัก ในการทีจะพัฒนาท้องถิ นของตน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นควรทีจะมี
ทิศทาง การพัฒนาทีเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เพือร่ วมกันแก้ไขปัญหา ในภาพรวมทังหมด ดังนัน การทีจะ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นมีการพัฒนาทีเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีความจําเป็ นทีจะต้องมี “กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ น”
เพือนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นนําไปเป็ นกรอบในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี ของท้องถิ น เพือนําไปสู่เป้ าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หมายความว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น
ทีกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นซึงแสดถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริ หารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน

๗
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน ทังภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ประสานความร่ วมมือ สรรพกําลังและการใช้ทรัพยากรในพืนทีเพือตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเป็ นหลัก ในการทีจะพัฒนาท้องถินในพืนทีจังหวัดนัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นควร
ทีจะมีกรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาทีเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน โดยร่ วมกันแก้ไขปัญหา ใน
ภาพรวมทังหมด มีเป้ าหมายและตัวชีวัดทีชัดเจน
องค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงแรงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงแรง เพือใช้เป็ นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี แผนการดําเนินงาน
ตามอํานาจหน้าที จึงได้จดั ทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงแรงขึน โดยได้
รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนโดยการประชุมประชาคมหมู่บา้ น นํามารวบรวม
และศึกษาวิเคราะห์
กําหนดแนวทางการพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตําบล
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ นระดับอําเภอ สภาองค์การบริ หารส่วนตําบล
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพือใช้เป็ นกรอบแนวทางในการจัดแผนพัฒนาสามปี แผนการดําเนินงาน ขององค์การบริ หารส่วน
ตําบลเชียงแรงต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. เพือใช้เป็ นกรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนตําบล
2. เพือใช้เป็ นเครื องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ นภายในตําบล อําเภอ และจังหวัด
3. เพือเป็ นเครื องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตําบล
4. เพือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทังในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ น
1.3 ขันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงแรง มีความมุ่งหวังทีจะ
ให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงแรงมีความสอดคล้องกับความต้องการสภาพปัญหา
และศักยภาพของตนเองภายในกรอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ตามหลักการจัดทําแผนบูรณาการ จึงได้
ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีขนตอน
ั
ดังนี
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นจัดประชุมประชาคมท้องถิ น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที
เกียวข้อง
เพือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นทีเกียวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบตั ิทีเหมาะสมกับสภาพพืนที เพือนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาํ ข้อมูลพืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๘
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นํามา
วิเคราะห์
เพือจัดทําร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นพิจารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพือเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ น
4. ผูบ้ ริ หารท้องถินพิจารณาอนุมตั ิร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
1.4 ประโยชน์ ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงแรง สามารถใช้กาํ หนดทิศทาง
ในการพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงแรง ซึงสามารถทําให้การพัฒนาหมู่บา้ น ตําบล ได้รับการ
พัฒนาอย่างทัวถึง และตรงตามความต้องการของประชาชน
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็ นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงแรง เช่น
กรอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาในภาพกว้าง มีความยืดหยุน่ ตามการเปลียนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ภายนอก รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในพืนทีมากําหนดเป็ นแนวทางการพัฒนา ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ แผนชุมชนอย่างเป็ นระบบ
ขันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี เป็ นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิ จะต้องตามขันตอน คือ
ขันตอนที ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นจัดประชุมประชาคมท้องถิ น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที
เกียวข้อง เพือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ น รับทราบปั ญหาและความต้องการของประชาชน ประเด็นการ
พัฒนาและประเด็นทีเกียวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฎิบตั ิทีเหมาะสมกับสภาพ
พืนที เพือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาํ ข้อมูลพืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วย
ขันตอนที ๒ คณะกรรมการสนับสนุ น จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามา
วิเคราะห์เพือจัดทําร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น
ขันตอนที ๓ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นพิจารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา เพือเสนอผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ น
ขันตอนที ๔ ผูบ้ ริ หารท้องถิ นพิจ ารณาอนุ มตั ิ ร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นา และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๙
ความสัมพันธ์ ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับแผนพัฒนาท้ องถิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(กําหนดวิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ)

นโยบายรัฐ
(นโยบายเร่ งด่วน)

นโยบายกระทรวง กรม
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอแบบบูรณาการ
(บูรณาการในมิติเชิงพืนที)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ น
(วิสยั ทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา)

แผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
(แปลงนโยบายสู่การปฏิบตั ิ นําไปสู่การทํางบประมาณ)
บทที 2
สภาพทัวไปและข้อมูลพืนฐานขององค์การบริหารส่ วนตําบลเชียงแรง
2.1 สภาพทัวไป
2.1.1 ทีตัง
97 หมู่ที 3 ถนน สาย เชียงคํา - เทิง ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1021
ตําบลเชียงแรง อําเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา
องค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงแรง ตังอยูท่ างทิศตะวันตกของอําเภอภูซาง
ห่างจากทีว่าการอําเภอภูซาง ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยา ประมาณ 83 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๑๐
ทิศใต้
ติดต่อกับตําบลสบบง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตําบลป่ าสักและตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก
ติดต่อตําบลอ่างทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
เว็ปไซต์อบต.เชียงแรง www.chiangrang.go.th โทรศัพท์ 0-5488-0111 โทรสาร 0-5488-0112
2.1.2 เนือที
มีเนือทีประมาณ 30,033 ไร่ หรื อประมาณ 49.7 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็ นพืนทีทีอยูอ่ าศัย
ประมาณ 7,915 ไร่ พืนทีการเกษตรประมาณ 23,118 ไร่
2.1.3 ภูมปิ ระเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทัวไปเป็ นทีราบลุ่มสลับกับเป็ นเนินเขาบางส่วน
พืนทีลาดเอียงจากทางทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของตําบล มีภูเขาประมาณ ร้อยละ 20 ของพืนที ได้แก่ ดอยบ่อส้ม ดอย
โป่ งนก แม่นาํ มีแม่นาํ สายทีสําคัญ 2 สาย คือ นําลาว และนําเปื อย
2.1.4 จํานวนหมู่บ้าน 12 หมู่บา้ น อยูใ่ นเขต อบต.เต็มทังหมูบ่ า้ น 12 หมู่ ได้แก่
หมู่ 1 บ้านร้อง
หมู่ 2 บ้านร้อง
หมู่ 3 บ้านร้อง
หมู่ 4 บ้านป่ าฮ้อม
หมู่ 5 บ้านสะแล่ง
หมู่ 6 บ้านนําเปื อย
หมู่ 7 บ้านดอนไชย
หมู่ 8 บ้านดอนมูล
หมู่ 9 บ้านดอนไชย
หมู่ 10 บ้านดอนไชย
หมู่ 11 บ้านศรี ไฮคํา
หมู่ 12 บ้านยอดดอย

๑๑
2.1.5 ประชากร
ประชากรทังสิ น 5,893 คน แยกเป็ น ชาย 2,915 คน หญิง 2,978 คน
จํานวน 2,097 ครัวเรื อน มีความหนาแน่นเฉลีย 19.29 คน ต่อตารางกิโลเมตร ดังตารางต่อไปนี
หมู่บ้าน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
หมู่ 1 บ้านร้อง
194
298
336
634
หมู่ 2 บ้านร้อง
128
164
180
344
หมู่ 3 บ้านร้อง
259
342
381
723
หมู่ 4 บ้านป่ าฮ้อม
67
96
100
196
หมู่ 5 บ้านสะแล่ง
255
327
330
657
หมู่ 6 บ้านนําเปื อย
275
438
410
848
หมู่ 7 บ้านดอนไชย
182
269
265
534
หมู่ 8 บ้านดอนมูล
117
167
193
360
หมู่ 9 บ้านดอนไชย
162
144
146
290
หมู่ 10 บ้านดอนไชย
173
233
205
438
หมู่ 11 บ้านศรี ไฮคํา
157
270
255
525
หมู่ 12 บ้านยอดดอย
128
167
177
344
รวม
2,097
2,919
2,978
5,893
(ข้อมูลจากสํานักบริ หารทะเบียนอําเภอภูซาง เดือน มกราคม 2559)
ลําดับ
๑.
๒.
๓.

จํานวนผู้ทได้
ี รับเบียยังชีพ
ผูส้ ูงอายุ
ผูพ้ ิการ
ผูป้ ่ วยเอดส์

จํานวน 911 ราย
จํานวน 240 ราย
จํานวน 39 ราย

จํานวนในบัญชีสํารอง
ทียังไม่ได้ รับเบียยังชีพ
จํานวน 82 ราย
จํานวน 20 ราย
-

รวมทังสิน
จํานวน 993 ราย
จํานวน 260 ราย
จํานวน 39 ราย

2.1.6 สภาพทางเศรษฐกิจ
- อาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทํานา ทําไร่ ทําสวน พืชทีปลูก ข้าว ยางพารา
ใบยาสูบ ข้าวโพด ถัวลิสง หอมแดง กระเทียม พริ ก สําหรับไม้ผลทีส่วนใหญ่นิยมปลูกได้แก่ ลําไย ลิ นจี
มะขามหวาน การเลียงสัตว์ ส่วนใหญ่จะเลียงไก่ กบ ปลาดุก สุกร โค โดยเลียงไว้เพือขายและบริ โภคด้าน
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน เช่น การตัดเย็บเสือผ้าสําเร็ จรู ป จักสานไม้ไผ่ จักสานของใช้จากเส้นพลาสติก การถัก
ผ้า และการทํากระเป๋ าจากหญ้าแฝก กระเป๋ าผ้าด้นมือ การตีมีด เป็ นต้น

๑๒
สําหรับการประกอบอาชีพด้านอืน ๆ มีดังนี
อาชีพค้าขาย
อาชีพรับจ้าง
อาชีพรับราชการ

ประมาณ ร้อยละ 10
ประมาณ ร้อยละ 10
ประมาณ ร้อยละ 5

หน่ วยธุรกิจในเขต อบต.
- โรงแรม
- ปั มนํามันขนาดเล็ก
- โรงสี (ขนาดเล็ก)
- โรงสี (ขนาดใหญ่)
- สุราเสรี
- ร้านค้าของเก่า
- โรงบ่มใบยา
- รับซือนํายางพารา
2.1.7 สภาพสังคม
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
1. โรงเรี ยนบ้านร้องเชียงแรง
2. โรงเรี ยนบ้านนําเปื อย
3. โรงเรี ยนบ้านดอนไชย
4. โรงเรี ยนบ้านดอนมูล
5. โรงเรี ยนบ้านสะแล่ง
ศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
1. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านนําเปื อย หมู่ 6
2. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กดอนไชย หมู่ 7
3. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านดอนไชย หมู่ 10
4. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านศรี ไฮคํา หมู่ 11
5. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านดอนมูล หมู่ 8
6. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านร้อง หมู่ 1
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด

4 แห่ง
4 แห่ง (ปั มหลอด)
7 แห่ง
1 แห่ง
7 แห่ง
4 แห่ง
1 แห่ง
3 แห่ง

5 แห่ ง

6 แห่ ง

7 แห่ ง

๑๓
1. วัดบ้านร้อง
2. วัดดอนแก้ว(บ้านนําเปื อย)
3. วัดบ้านดอนไชย
4. วัดบ้านศรี ไฮคํา
5. วัดบ้านดอนมูล
6. สํานักสงฆ์ (วัดดอยไก่แก้ว)
7. สํานักสงฆ์ (วัดดอยป่ าฮ้อมวนาชัยศรี )
การสาธารณสุ ข
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบล
1. โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลเชียงแรง
2. โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลบ้านดอนมูล
- สถานพยาบาลเอกชน
- แห่ง
- อัตราการมีและการใช้สว้ มราดนํา
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
- ตูย้ ามตํารวจ (จุดตรวจสะแล่ง)
- ศูนย์อปพร.ตําบลเชียงแรง

1 แห่ง
1 แห่ง
2 แห่ ง

ร้อยละ 100
1 แห่ง
1 แห่ง

2.2 ข้ อมูลเกียวกับศักยภาพของท้องถิน
2.2.1 การคมนาคม
ในเขตองค์การบริ หารส่วนตําบล มีเส้นทางคมนาคมทังทีเป็ นถนนลาดยางแอสฟัลท์ ถนนคอนกรี ต
เสริ มไม้ไผ่และถนนดินลูกรัง ซึงใช้เป็ นเส้นติดต่อทางเชือมกันภายในหมู่บา้ นและตําบล นอกจากนันยังมี
เส้นทางคมนาคมทีเชือมติดต่อระหว่างตําบล อําเภอ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 สาย เทิง - เชียงคํา
ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
ทางหลวงชนบท สาย บ้านนําเปื อย - บ้านแก
ระยะทาง 3.112 กิโลเมตร
ทางหลวงชนบท สาย บ้านร้อง - บ้านแก
ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร
(2) การโทรคมนาคม
- ทีทําการไปรษณียโ์ ทรเลข(เอกชน)
1 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะทางไกลประจําหมู่บา้ น
7 แห่ง
(3) การไฟฟ้ า
- จํานวนหมู่บา้ นทีไฟฟ้ าเข้าถึง
12 หมู่
- จํานวนครัวเรื อนทีมีไฟฟ้ าใช้
2,057 ครัวเรื อน
(4) การประปา

๑๔
- มีระบบประปาหมู่บา้ น
10 แห่ง
- จํานวนครัวเรื อนทีมีประปาใช้
2,057 ครัวเรื อน
(5) แหล่งนําธรรมชาติ
- ลํานํา, ลําห้วย
6 สาย
(6) แหล่งนําทีสร้างขึน
- ฝาย (หมู่ 5,หมู่ 2,หมู่ 7,หมู่ 12)
4 แห่ง
- บ่อนําตืน
129 แห่ง
- บ่อโยก
32 แห่ง
- อ่างเก็บนํา
1 แห่ง
ห้วยบอน หมู่ 5 กว้าง 120 เมตร ยาว 550 เมตร
- สระเก็บนํา
9 แห่ง
1. ห้วยป่ าก๊วน หมู่ 2
กว้าง 70 เมตร ยาว 250 เมตร
2. ฮ่องฮิ น หมู่ 3
กว้าง 120 เมตร ยาว 150 เมตร
3. ก๊อดปางควาย หมู่ 4 กว้าง 120 เมตร ยาว 100 เมตร
4. หนองมน หมู่ 6
พืนที 28 ไร่
5. ทุ่งม้า หมู่ 10
กว้าง 180 เมตร ยาว 120 เมตร
6. ห้วยโป่ งไฮ หมู่ 11
กว้าง 70 เมตร ยาว 500 เมตร
7. จําผักกูด หมู่ 11
กว้าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร
8. ห้วยป่ าคาว หมู่ 12 กว้าง 120 เมตร ยาว 150 เมตร
9. ก๊อดหลวง หมู่ 12
กว้าง 120 เมตร ยาว 150 เมตร
2.2.2 ข้ อมูลอืน ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพืนที
-ป่ าสงวนแห่งชาติ (พืนทีประมาณ 1,248 ไร่ )
3 แห่ง
-ป่ าชุมชน (พืนทีประมาณ 510 ไร่ )
5 แห่ง
มวลชนจัดตัง
-ลูกเสือชาวบ้าน
3 รุ่ น
700 คน
-อพป.
7 รุ่ น
750 คน
-อปพร.
85 คน

๑๕
2.2.3 โครงสร้ างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
(1) จํานวนบุคลากร
ชือตําแหน่ ง
จํานวน/
ตําแหน่ ง
สํานักงานปลัด
1. ปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบล
2. รองปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบล
3. หัวหน้าสํานักงานปลัด
4. นักวิชาการศึกษา
5. นักวิชาการส่งเสริ มสุขภาพ
6. นักพัฒนาชุมชน
7. เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน
8. บุคลากร
9. เจ้าพนักงานธุรการ
10. เจ้าหน้าทีป้ องกันและบรรเทาฯ
11. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
12. พนักงานขับรถบรรทุกขนาดเบา
13. คนงานทัวไป
14. คนสวน
15. ครู ผดู้ ูแลเด็ก หมู่ 1
16. ครู ผดู้ ูแลเด็ก หมู่ 8
17. ครู ผดู้ ูแลเด็ก หมู่ 6
18. ครู ผดู้ ูแลเด็ก หมู่ 11
19. ผูช้ ่วยครู ผดู้ ูแลเด็ก หมู่ 1
20. ผูช้ ่วยครู ผดู้ ูแลเด็ก หมู่ 6
21. ผูช้ ่วยครู ผดู้ ูแลเด็ก หมู่ 6
22. ผูช้ ่วยครู ผดู้ ูแลเด็ก หมู่ 7
23. ผูช้ ่วยครู ผดู้ ูแลเด็ก หมู่ 10
24. ผูช้ ่วยครู ผดู้ ูแลเด็ก หมู่ 11
กองคลัง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

มัธยม

การศึกษา
ปวส./
ปริญญา
อนุปริญญา
ตรี

ปริญญา
โท
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

๑๖
1. ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
ว่าง
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
1
/
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1
4. เจ้าพนักงานธุรการ
1
/
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าง
6. นักวิชาการพัสดุ
1
/
7. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ
1
กองช่ าง
1. ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
1
2. นายช่างโยธา
1
/
3. นายช่างโยธา
1
/
รวม
(2) ศักยภาพของชุ มชนและพืนที
(1) ผูน้ าํ หมู่บา้ น
1.นายมานะ เขจร
กํานันตําบลเชียงแรง 081-8816070
2.นายอุดร
รวมสุข
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 1
085-7064524
3.นายสีจนั ทร์ ผันแก้ว
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 2
089-4683540
4.นายสมบัติ พุทธแสง
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 4
089-9525302
5.นายธีรยุทธ สมศรี
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 5
089-5577587
6.นายพายัพ รวมสุข
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 6
086-9206036
7.นายฮ่วน
เทียงมงคลชัย ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 7
089-2633689
8.นายสมาน จิตติภทั รากุล ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 8
086-1839947
9.นายประยุทธ เทียงเจริ ญทรัพย์ ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 9
080-7930074
10.นายอนนต์ กันทะเนตร ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 10
083-3234013
11.นายประดิษฐ์ พึงพวก ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 11
081-9928274
12.นายสวรรณ์ ไกลถิ น
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 12
081-0296538
(1) การรวมกลุ่มของประชาชน จํานวนกลุ่มทุกประเภท 106 กลุ่ม แยกเป็ น
- กลุ่มอาชีพ
15 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์
23 กลุ่ม
- กลุ่มอืน ๆ
69 กลุ่ม
(2) จุดเด่นของพืนที ทีเอือต่อการพัฒนาตําบล

/

/
/

๑๗
เนืองจากในพืนทีส่วนใหญ่เป็ นทีราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะปลูกพืช
เศรษฐกิจ หลายชนิด ได้แก่ ยางพารา ลําไย ข้าว ข้าวโพด หอมแดง กระเทียม ถัวลิสง ซึงนอกจากจะใช้บริ โภค
ภายในครัวเรื อนแล้ว ยังสามารถนําไปขาย ซึงนํารายได้ให้แก่เกษตรกรในปี หนึงเป็ นจํานวนมากและทีสําคัญใน
พืนทีตําบลเชียงแรง มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1021 สาย เชียงคํา - เทิง ตัดผ่านย่านชุมชนหลายหมู่บา้ น ทํา
ให้สามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รวดเร็ ว ซึงจะเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนการผลิตได้ใน
ระดับหนึง
ประชาชนในพืนทีส่วนใหญ่ มีวิถีชีวิตทีเรี ยบง่าย มีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมและประเพณี อนั ดี
งาม สามารถรวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี รวมถึงการมีส่วนร่ วมและให้ความร่ วมมือ
ช่วยเหลือกับหน่วยงานของทางราชการได้ดี ไม่มีปัญหาโจรผูร้ ้ายหรื ออาชญากรรมทีรุ นแรงแต่อย่างใด
(3) การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร
หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านร้อง
หมู่ 2 บ้านร้อง
หมู่ 3 บ้านร้อง
หมู่ 4 บ้านป่ าฮ้อม
หมู่ 5 บ้านสะแล่ง
หมู่ 6 บ้านนําเปื อย
หมู่ 7 บ้านดอนไชย
หมู่ 8 บ้านดอนมูล
หมู่ 9 บ้านดอนไชย
หมู่ 10 บ้านดอนไชย
หมู่ 11 บ้านศรี ไฮคํา
หมู่ 12 บ้านยอดดอย
รวม

ปี 2556
ชาย
287
176
350
101
324
416
276
184
152
237
261
168
2,932

หญิง
330
182
388
98
321
404
265
195
137
211
247
173
2,951

ปี 2557
ชาย
หญิง
296
333
167
178
346
382
101
102
326
322
423
403
265
262
174
199
148
144
228
202
268
248
164
172
2,907
2,947

ปี 2558
ชาย
หญิง
298
336
164
180
342
381
96
100
327
330
438
410
269
265
167
193
144
146
233
205
270
255
167
177
2,919
2,978

๑๘

๒๙๘๐
๒๙๖๐
๒๙๔๐
๒๙๒๐

ชาย
หญิง

๒๙๐๐
๒๘๘๐
๒๘๖๐
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
(4) การเปรียบเทียบรายรับรายจ่าย

ปี 2556
รายรับ
รายจ่าย

ปี 2557

ปี 2558

33,699,895.41

21,725,376.28

22,364,919.57

28,435,736.40

30,154,435.60

17,622,011.07

๓๕๐๐๐๐๐๐
๓๐๐๐๐๐๐๐
๒๕๐๐๐๐๐๐
๒๐๐๐๐๐๐๐

ร ับ

๑๕๐๐๐๐๐๐

จ่าย

๑๐๐๐๐๐๐๐
๕๐๐๐๐๐๐
๐
ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

๑๙
(5) รายได้อบต. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
-รายได้จดั เก็บเอง
-รายได้จากรัฐบาลจัดสรรให้
-เงินอุดหนุนทัวไป

710,178.06 บาท
14,760,206.51 บาท
6,894,535.00 บาท
รวมรายรับ
22,364,919.57 บาท
-เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์
15,884,560.00 บาท
รวมรายรับทังสิน 38,249,479.57 บาท

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่ วนตําบลเชียงแรง
องค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงแรง มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี
2.3.1 มีการเกษตรทีเป็ นฐานหลักทีสามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็ นแหล่งผลิตอาหารทีสําคัญ
2.3.2 มีภูมิประเทศและอากาศรวมทังสภาวะแวดล้อมทีเหมาะแก่การทําการเกษตร
2.3.3 มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง สามารถติดต่อได้ตลอดพืนทีทังจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผ่าน
2.3.4 มีสินค้าโอท๊อป และของใช้ในครัวเรื อนจากผลิตภัณฑ์พืนบ้าน เช่น กระเป๋ าผ้าด้นมือ กระเป๋ าจาก
หญ้าแฝก และผลิตภัณฑ์จกั สานจากไม้ไผ่ และเส้นพลาสติก
ฉะนัน ด้วยสภาพพืนทีองค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงแรงทีมีความอุดมสมบูรณ์ ทังทรัพยากรธรรมชาติ
และปัจจัยทีเอือต่างๆ จึงเหมาะแก่การทําการเกษตร จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของตําบล
เชียงแรง

บทที 3
แผนยุทธศาสตร์
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิน
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2559 - 2561) เกิดจาก
การประชุมร่ วมกันของคณะกรรมการพัฒนา อบจ. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ นจังหวัดพะเยา
ผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ นในจังหวัดพะเยา และประชาคมท้องถิ น เพือกําหนดทิ ศทางการ
ดําเนิ น งานในภาพรวมขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ นในเขตจังหวัด พะเยา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริ หารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด เพือ
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ใช้ในเป็ นแนวทางในการขับเคลือนการพัฒนาการพัฒ นาท้องถิ น มาเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ และเป็ น
แนวทางในการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ฉบับนี ประกอบด้วย
⇒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
⇒ นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี )
⇒ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555 - 2559)
⇒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2557 - 2560)
⇒ แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2557 - 2560)
⇒ นโยบายผูบ้ ริ หาร อบต.เชียงแรง (แถลงนโยบาย 5 พฤศจิกายน 2556)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559 )
วิสัยทัศน์
“ สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลียนแปลง”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็ นธรรมในสังคม

แนวทาง

1. สร้างความมันคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยสามารถจัดการความเสียงและสร้าง
โอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
2. จัดบริ การทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุม้ กันระดับปัจจัย
และสร้างการมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
3. เสริ มสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและ
สร้างการมีส่วนร่ วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและ
ศักดิศรี
4. เสริ มสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้ นเป็ นนําหนึงใจเดียวกัน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. การส่งเสริ มคนไทยทีมีศกั ยภาพและความพร้อมให้มีบุตรเพิ มขึน และมีการ
คนสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู้ กระจายตัวประชากรทีสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพืนที
ตลอดชีวิตอย่างยังยืน
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุม้ กันต่อการเปลียนแปลงและการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต
3. ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
4. เสริ มสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมทีดีงามของไทยมาขับเคลือนขบวนการ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การสร้าง
1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทีเป็ นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยังยืน
ความสมดุลและมันคงของ 2. เพิ มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า
อาหารและพลังงาน
3. สร้างความมันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
4. สร้างความมันคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพและชีวมวลในระดับครัวเรื อน
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และชุมชน
5. ปรับระบบบริ หารจัดการภาครัฐเพือเสริ มสร้างความสมดุลด้านอาหารและ
พลังงาน
6. สร้างความมันคงด้านพลังงานเพือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร
4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
1. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยปรับ
เศรษฐกิจทีมีเสถียรภาพ โครงสร้างการค้าและการลงทุน
บนฐานความรู้
2. ปรับระบบการแข็งขัน
3. บริ หารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่ วมให้มีเสถียรภาพโดยการบริ หารจัดการด้าน
การเงิน
5. ยุทธศาสตร์การสร้าง
1. พัฒนาความเชือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ความเชือมโยงกับทาง
ร่ วมมือใบอนุภูมิภาคต่าง ๆ
เศรษฐกิจและความมันคง 2. พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค
ในภูมิภาค
3. สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. เข้าร่ วมเป็ นภาคีความร่ วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที
สร้างสรรค์ เพือเป็ นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
5. สร้างความเป็ นหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลือนย้ายแรงงาน และการส่งเสริ มแรงงานไทยในต่างประเทศ
6. ป้ องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบตั ิ และการแพร่
ระบาดของโรคภัย
7. เสริ มสร้างความร่ วมมือทีดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริ ยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
8. ปรับปรุ งและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตังแต่
ระดับชุมชนท้องถิ น
9. สนับสนุนการเปิ ดการค้าเสรี และกําหนดแนวทางป้ องกันผลเสียทีจะเกิดขึน
6. ยุทธศาสตร์การจัดการ 1. อนุรักษ์ฟืนฟูและสร้างความมันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ 2. ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลือนประเทศไปสู่การเป็ นเศรษฐกิจและ
สิ งแวดล้อมอย่างยังยืน
สังคมคาร์บอนตําและเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม
3. ยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลียนแปลงภูมิอากาศ
เพือให้สงั คมมีความยึดหยุน่ และมีภูมคิ ุ่มกัน
4. สร้างภูมิคุม้ กันด้านการค้าจากเงือนไขด้านสิ งแวดล้อมและวิกฤติภาวะโลกร้อน
5. เพิ มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกทีเกียวข้องกับกรอบความตกลง
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และพันธกรณี ดา้ นสิ งแวดล้อมระหว่างประเทศ
6. การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่ งใส และเป็ นธรรม
7. ควบคุมและลดมลพิษ

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์ โอชา 11 ด้ าน (แถลง ณ วันที 12 กันยายน 2557)
1. การปกป้องและเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์
โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิ ตวิทยา และมาตรการทางระบบสื อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูค้ ะนองปาก ย่ามใจหรื อประสงค์ร้าย มุ่งสันคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ โดยไม่คาํ นึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็ นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้ความ
เข้า ใจที ถูก ต้อ งและเป็ นจริ งเกี ยวกับสถาบัน พระมหากษัต ริ ย์แ ละพระราชกรณี ย กิ จ เพือประชาชน ทังจะ
สนับสนุนโครงการทังหลายอันเนืองมาจากพระราชดําริ ตลอดจนเร่ งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างทีทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่ หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
2. การรักษาความมันคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 ในระยะเร่ งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการเตรี ยมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ
มันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย
- การบริ หารจัดการชายแดน
- การสร้างความมันคงทางทะเล
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพือนบ้าน
- การเสริ มสร้างในการปฏิบตั ิการทางการทหารร่ วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่ วมมือเพือป้ องกัน
แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2 เร่ งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริ มการพูดคุยสันติสุขกับผูม้ ีความคิดเห็นต่างจาก
รัฐ และสร้างความเชือมันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ควบคู่กบั การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพืนที ทังจะเพิ มระดับ
ปฏิสมั พันธ์กบั ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศทีอาจช่วยคลีคลายปัญหาได้
2.3 พัฒนาและเสริ มสร้างของกองทัพและระบบป้ องกันประเทศให้ทนั สมัย มีความพร้อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรู ปแบบ ส่งเสริ มและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพือนําไปสู่การพึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่ วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้ องกันประเทศได้
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2.4 เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั นานาประเทศบนหลักการทีว่านโยบายการต่างประเทศเป็ น
ส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมทังหมดในการบริ หารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
หรื อสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทังทางตรงและ
ทางอ้อม
3. การลดความเหลือมลําของสังคม และการสร้ างโอกาสการเข้ าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่ งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ทีมันคงแก่ผทู้ ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน
โดยให้แรงงานทังระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรี ยนรู้และพัฒนาทักษะฝี มือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน
3.2 ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผูห้ ลบหนีเข้าเมือง การทารุ ณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติ การท่องเทียวทีเน้นบริ การทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุ งกฎหมายข้อบังคับที
จําเป็ นและเพิ มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุม้ ครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยังยืนมากยิงขึน รวมทังการดูแลให้มีระบบการกูย้ มื ทีเป็ นธรรมและการสงเคราะห์
ผูย้ ากไร้อตั ภาพ พัฒนาศักยภาพ คุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิจดั สวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ ผูส้ ูงอายุ สตรี และเด็ก
3.4 เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ เพือส่งเสริ มคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรื อกิจกรรมที
เหมาะสม เพือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรี ยมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื น
และโรงพยาบาล ทีเป็ นความร่ วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทังพัฒนาระบบการเงิน
การคลังสําหรับการดูแลผูส้ ูงอายุ
3.5 เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่สงั คมทีมีความหลากหลาย
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าทีของรัฐ
และประชาชนทัวไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติทีได้
ประกาศไว้แล้ว
3.7 แก้ปัญหาการไร้ทีดินทํากินของเกษตรกรและการรุ กลําเขตป่ าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองให้แก่ผทู้ ีอยูใ่ นพืนทีทีไม่ได้รุกลํา และออกมาตรการป้ องกันการเปลียนมือไปอยูใ่ นครอบครองของผูท้ ีมิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนทีทีทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตทีดินทับซ้อนและแนวเขต
พืนทีป่ าทีไม่ชดั เจน
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทํานุบํารุ งศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู้ โดยให้ความสําคัญทังการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรี ยนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เพือลด
ความเหลือมลํา และพัฒนากําลังคนให้เป็ นทีต้องการเหมาะสมกับพืนที ทังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริ การ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
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ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนและลักษณะพืนทีของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ทัวไปมีสิทธิเลือกรับบริ การการศึกษาทังในระบบโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็ นแนวทางหนึง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น และประชาชนทัวไปมีโอกาส
ร่ วมจัดการศึกษาทีมีคุณภาพและทัวถึง และร่ วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู้
4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ทีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็ นครู เน้นครู ผสู้ อนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาทีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื องมือทีเหมาะสมมาใช้ในการเรี ยนการสอนเพือเป็ น
เครื องมือช่วยครู หรื อเพือการเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
4.5 ทํานุบาํ รุ งและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยังยืน
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้ านสาธารณสุ ขและสุ ขภาพของประชาชน
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มคี วามเหลือมลําของคุณภาพบริ การในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริ หารสุขภาพ โดยเน้นการป้ องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้าง
กลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูท่ ีส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ น
5.3 ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพือป้ องกันและแก้ปัญหาการตังครรภ์ใน
วัยรุ่ น และปัญหาด้านการแพทย์และจริ ยธรรมของการอุม้ บุญ การปลูกถ่ายอวัยวะ และสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายทีรัดกุม
6. การเพิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะเร่ งด่วนทีต้องดําเนินการทันที ระยะต่อไป
ทีต้องแก้ไขปัญหาพืนฐานทีค้างคาอยู่ และระยะยาวทีต้องวางรากฐานเพือความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง ดังนี
6.1 ในระยะเร่ งด่วน เร่ งจ่ายงบลงทุนของปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ทียังค้างอยูก่ ่อนทีจะพ้นกําหนด
ภายในสิ นปี นี
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุน้ เศรษฐกิจตามทีคณะรักษาความสงบแห่งชาติทีได้จดั ทําไว้ โดย
นําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ทีให้ความสําคัญในการ
บูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการดําเนินงานร่ วมนําแหล่งเงินอืนมาประกอบการพิจารณาด้วย
ทบทวนภารกิจทีมีลกั ษณะไม่ยงยื
ั นหรื อสร้างภาระหนีสาธารณะของประเทศเกินความจําเป็ น และแสดงรายการ
ลงทุนในระดับจังหวัดเพือความโปร่ งใส เป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิ
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6.3 กระตุน้ การลงทุนด้ายการเร่ งพิจารณาโครงการลงทุนทีมีประสิทธิภาพ ซึงนักลงทุนยืนขออนุมตั ิ
ส่งเสริ มการลงทุนไว้แล้วให้เสร็ จสิ นโดยเร็ ว และนําโครงการลงทุนในโครงสร้างพืนฐานประเภททีมี
ผลตอบแทนดี
6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ทีเหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นการผลิต การช่วยเหลือในเรื องปัจจัย
การผลิตอย่างทัวถึง
6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุ งวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่ นา เป็ นต้น
6.6 ชักจูงให้นกั ท่องเทียวต่างชาติเข้ามาเทียวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจาก
การประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพืนทีทีมีต่อการท่องเทียวในโอกาสแรกทีจะทําได้
6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพือสนับสนุนการฟื นตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
6.8 แก้ปัญหานําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนําในบางพืนทีและบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพือหาทางออกไม่ให้เกิดนําท่วมรุ นแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนันรัฐบาลจะเร่ งดําเนินการสร้าง
แหล่งนําขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึงจะสามารถทําได้ในเวลาประมาณ 1 ปี
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที
เหมาะสมระหว่างนํามันต่างชนิดและผูใ้ ช้ต่างประเภท รวมถึงการดําเนินการให้มีการสํารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและนํามันดิบรอบใหม่ทงในทะเลและบนบก
ั
และดําเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้ าเพิ มขึนโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิ ดเผย โปร่ งใส และเป็ นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่ วมมือกับ
ประเทศเพือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
6.10 ปรับปรุ งวิธีการจัดเก็บภาษีให้จดั เก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุ งโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงิน
ได้ไว้ในระดับปัจจุบนั ทังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุ งโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและ
ขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึงจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากทีดินและสิ งปลูก
สร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผูม้ ีรายได้นอ้ ยให้นอ้ ยทีสุด
รวมทังปรับปรุ งการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผมู้ ีรายได้นอ้ ย และยกเลิกการยกเว้นภาษี
ประเภททีเอือประโยชน์เฉพาะผูท้ ีมีฐานะการเงินดี เพือให้เกิดความเป็ นธรรมมากขึน
6.11 บริ หารจัดการหนีภาครัฐทีเกิดขึนในช่วงรัฐบาลทีผ่านมา ซึงจํานวนสูงมากกว่า 700,000 ล้าน
บาท และเป็ นภาระงบประมาณใน 5 ปี ข้างหน้า อันจะทําให้เหลืองบประมาณเพือการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลง โดยประมวลหนีเหล่านีให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนีทังหมด และยืดระยะเวลาชําระ
คืนให้นานทีสุดเพือลดภาระของงบประมาณในอนาคต
6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ มโครงการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนใน กทม. และ
รถไฟฟ้ าเชือม กทม. กับเมืองบริ วารเพิ มเติมเพือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพือตังฐานให้รัฐบาล
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ต่อไปทําได้ทนั ที
- ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุ งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง และ
ท่าอากาศยานในภูมภิ าค เพือให้สามารถรองรับปริ มาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ด้านการคมนาคมทางนํา โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลํานําชายฝั งทะเล เพือลดต้นทุนระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศ เริ มจากการพัฒนาท่าเรื อแหลมฉบัง ท่าเรื อชายฝั งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจน
ผลักดันให้ท่าเรื อในลํานําเจ้าพระยาและป่ าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและ
เชือมโยงกับท่าเรื อแหลมฉบัง รวมทังการขุดลอกร่ องนําลึก
6.13 ปรับโครงสร้างการบริ หารจัดการในสาขาขนส่งทีมีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานใน
ระดับนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยปฏิบตั ิทีชัดเจน และจัดตังหน่วยงานกํากับดูแลระบบราง เพือทํา
หน้าทีกําหนดมาตรฐานการให้บริ การและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริ การทีเป็ นธรรม การลงทุน การ
บํารุ งรักษาและการบริ หารจัดการ ซึงจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็ นโครงข่ายหลักของประเทศ
6.14 พัฒนาและปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ กําหนดเป้ าหมายและ
มาตรการทีจะแก้ไขปัญหาและฟื นฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจําเป็ นในการคงบทบาทการเป็ นรัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ
6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมทีสอดคล้องกับศักยภาพพืนฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริ มอุตสาหกรรมทีใช้เทคโนโลยีขนสู
ั ง
ส่งเสริ มอุตสาหกรรมทีใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็ นต้น
6.17 เพิ มขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.18 ส่งเสริ มภาคเศรษฐกิจดิจิทลั และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทลั ให้เริ มขับเคลือนได้อย่างจริ งจัง
ซึงจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทนั โลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
7. การส่ งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในประชาคมอาเซียน
- เร่ งพัฒนาความเชือมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่ งขับเคลือนตา
แผนงานการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาํ โขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่ วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่ วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชือมโยงในอาเซียน
- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
บริ เวณประตูการค้าหลักของประเทศเพือรองรับการเชือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนา
ระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความสําคัญกับด่านชายแดนทีสําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปา
ดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่
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8. การพัฒนาและส่ งเสริมการใช้ ประโยชน์ จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และการพัฒนาและ
นวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ มค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาของประเทศเพือมุ่งเป้ าหมายให้ไม่ตากว่
ํ า 1%
ของรายได้ประชาชาติ และมีสดั ส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพือให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน
8.2 ส่งเสริ มให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์
ไฟฟ้ า การจัดการนําและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจยั และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณี ทีจําเป็ นจะต้องซือวัสดุอุปกรณ์หรื อเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงือนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพือให้สามารถพึงตนเองได้ในอนาคตด้วย
9. การรักษาความมันคงของฐานทรัพยากรและการสร้ างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กบั การใช้ ประโยชน์
อย่างยังยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่ งปกป้ องและฟื นฟูพืนทีอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุ กทีดินของรัฐ พร้อมส่งเสริ มการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพืนที
เอกชน เพือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่ าธรรมชาติ
9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริ หารจัดการทีดินและแก้ไขการบุกรุ กทีดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดําริ ทีให้ประชาชนสามารถอยูร่ ่ วมกับป่ าได้ เช่น การกําหนดเขตป่ าชุมชนให้ชดั เจน
9.3 บริ หารจัดการทรัพยากรนําของประเทศให้เป็ นเอกภาพในทุกมิติทงเชิ
ั งปริ มาณและคุณภาพ จัดให้มี
แผนบริ หารนําของประเทศ เพือให้การจัดทําแผนงานไม่เกิดความซําซ้อนมีความเชือมโยงกันอย่างเป็ นระบบ
9.4 เร่ งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และนําเสีย ทีเกิดจากการผลิตและบริ โภค ในพืนทีใดที
สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรู ปเป็ นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดาํ เนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนัน
จะวางระเบียบมาตรการเป็ นพิเศษ โดยกําหนดให้ทิ งในบ่อขยะอุตสาหกรรมทีสร้างขึนแบบมีมาตรฐาน และ
พัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ งขยะติดเชือ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด
10. การส่ งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบในภาครัฐ
10.1 จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุ งค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็ นธรรม ยึด
หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี เพือสร้างความเชือมันวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาค
ธุรกิจเพิ มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐทีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดําเนินการตังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็ นและตามทีกฎหมายเอือให้สามารถ
ดําเนินการได้
10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ หารสาธารณะได้รวดเร็ ว ทังจะวาง
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มาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าทีหลีกเลียง ประวิงเวลา หรื อใช้อาํ นาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริ ต หรื อ
สร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน
ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุ งหน่วยงานให้บริ การด้านการทําธุรกิจ การลงทุน และ
ด้านบริ การสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็ นสําคัญ
10.3 เสริ มสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้ องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริ มให้มีการนําระบบพิทกั ษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริ หารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าทีฝ่ ายต่าง ๆ
10.4 ปรับปรุ งและจัดให้มีกฎหมายทีครอบคลุมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และการมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื องนีเป็ นวาระสําคัญเร่ งด่วนแห่งชาติ และเป็ นเรื องทีต้อง
แทรกอยูใ่ นการปฏิรูปทุกด้าน
11.การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่ งปรับปรุ งประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอืน ๆ ที
ล้าสมัย ไม่เป็ นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็ นอุปสรรคต่อการบริ หารราชการ
แผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมทีมีอยู่ และระดมผูท้ รงคุณวุฒิมาเป็ นคณะกรรมการทีจะจัดตังขึน
เฉพาะกิจเป็ นผูเ้ ร่ งดําเนินการ
11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทีปราศจาการแทรกแซงของรัฐ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558)
1. นโยบายเร่ งด่ วนทีจะเริมดําเนินการในปี แรก
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื นฟูประชาธิปไตย
1.2 กําหนดให้การแก้ไขและป้ องกันปัญหายาเสพติดเป็ น“วาระแห่งชาติ”
1.3 ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริ งจัง
1.4 ส่งเสริ มให้มีการบริ หารจัดการนําอย่างบูรณาการและเร่ งรัดขยายเขตพืนทีชลประทาน
1.5 เร่ งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พืนทีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
1.6 เร่ งฟื นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่ วมมือกับประเทศเพือนบ้านและนานาประเทศ
1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผูป้ ระกอบการเนืองจากภาวะเงินเฟ้ อและราคานํามัน
เชือเพลิง
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ มกําลังซือภายในประเทศสร้างสมดุลและความเข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
1.10 ส่งเสริ มให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
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1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.12 เร่ งเพิ มรายได้จากการท่องเทียวทังในและนอกประเทศ
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิต
สินค้าในท้องถิ น
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
1.15 จัดหาเครื องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรี ยน
1.16 เร่ งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองทีประชาชนมีส่วนร่ วมอย่างกว้างขวาง
2. นโยบายความมันคงแห่งรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทกั ษ์รักษาไว้ซึงสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
2.2 พัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้ องกันประเทศ
2.3 พัฒนาและเสริ มสร้างความร่ วมมือระหว่างประเทศ
2.4 พัฒนาระบบการเตรี ยมพร้อมแห่งชาติ
2.5 เร่ งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ผหู้ ลบหนีเข้าเมือง แรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลทีไม่มีสถานะชัดเจน
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.2 นโยบายสร้างรายได้
3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
3.4 นโยบายโครงสร้างพืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพือขนส่งมวลชนและการบริ หารจัดการระบบ
ขนส่งสินค้าและบริ การ
3.5 นโยบายพลังงาน
3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ
4.1 นโยบายการศึกษา
4.2 นโยบายแรงงาน
4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.5 นโยบายความมันคงของชีวิตและสังคม
5. นโยบายทีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
5.1 อนุรักษ์และฟื นฟูทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า
5.2 อนุรักษ์และฟื นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง
5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมและเร่ งรัดการควบคุมมลพิษ
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5.4 สร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลือมลําในการใช้ประโยชน์ทีดินและทรัพยากรธรรมชาติ
5.5 ส่งเสริ มและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
5.6 ส่งเสริ มให้มีการบริ หารจัดการนําอย่างบูรณาการ
5.7 สร้างภูมิคุม้ กันและเตรี ยมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและพิบตั ิภยั ธรรมชาติ
5.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริ หารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม
6.1 เร่ งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็ นสังคมทีอยูบ่ นพืนฐานขององค์ความรู้
6.2 เร่ งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั และครู วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
6.3 สนับสนุนและส่งเสริ มให้เกิดการลงทุนและความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
6.4 จัดระบบบริ หารงานวิจยั ให้เกิดประสิทธิภาพสูง
6.5 ส่งเสริ มการใช้ขอ้ มูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7.1 เร่ งส่งเสริ มและพัฒนาความสัมพันธ์กบั ประเทศเพือนบ้าน
7.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
7.3 เสริ มสร้างบทบาททีสร้างสรรค์และส่งเสริ มผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
7.4 กระชับความร่ วมมือและความเป็ นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์กบั ประเทศกลุ่มประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศทีมีบทบาทสําคัญของโลก
7.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ พร้อมทังส่งเสริ มภาพลักษณ์ทีดีและ
ความร่ วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
7.6 ส่งเสริ มการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกียวกับปัญหาเรื องพรมแดนและการเปลียนแปลงใน
โลกทีมีผลกระทบต่อประเทศไทย
7.7 สนับสนุนการทูตเพือประชาชน
7.8 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมภิ าคอาเซียนและอนุภูมิภาค
7.9 ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
7.10 ส่งเสริ มความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริ หารราชการแผ่นดิน
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.3 ส่งเสริ มให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารจากทางราชการ สือสารมวลชนและสื อ
สาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็ นธรรม
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4. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร่ -น่ าน)
1.วิสยั ทัศน์กลุ่มจังหวัด
ประตูการค้าสู่สากล
โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา
สินค้าเกษตรปลอดภัย
ประชาชนร่ วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
1) พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชือมอนุภูมิภาคลุ่มนําโขง
และเตรี ยมพร้อมรับความร่ วมมือประชาคมอาเซียน
2) การสร้างความเข้มแข็งและเพิ มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพือ
เพิ มพูนมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยทีมีศกั ยภาพ
3) พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพือเป็ นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยังยืน
4) ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์และการบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนสู่การเป็ นกลุ่มจังหวัดสีเขียว

แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560 ) ได้ทาํ การศึกษาบริ บทและศักยภาพของ
จังหวัดตามกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพือใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาและการ
แก้ไขปัญหาของจังหวัด ซึงกระบวนการดําเนินการเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่ วม ใน
การกําหนดแนวทาง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดพะเยา โดยมี
รายละเอียดดังนี
1. วิสัยทัศน์
“แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
2. พันธกิจ
1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพืนทีเป้ าหมายเดิมและขยายในพืนทีเป้ าหมายใหม่
2. เพิ มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กบั ประเทศเพือนบ้าน และขยายมูลค่า การค้า
ชายแดน
3. ส่งเสริ มให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตทีดี มีความมันคง ชุมชนเข้มแข็งและ
อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุข เพิ มทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4. ส่งเสริ มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ งแวดล้อม แบบมีส่วนร่ วม

3. เป้าประสงค์ รวมของจังหวัดพะเยา
1. ประชาชนมีรายได้เพิ มขึน มีความเป็ นอยูท่ ีดีขึน
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2. จังหวัดมีพืนทีเกษตรปลอดภัยเพิ มขึน และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว
เพิ มขึน
3. จังหวัดมีมลู ค่า การค้า การลงทุน การท่องเทียว และการค้าชายแดน เพิ มขึน
4. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์ สิ งแวดล้อมปราศจากมลพิษและลดการเกิดภาวะ
โลกร้อน
6. ประชาชนอยูใ่ นสังคมอย่างสงบสุข มีความมันคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ จงั หวัดพะเยา
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 1 ส่งเสริ มการเกษตรปลอดภัย และ การค้า การลงทุน เพือเพิ มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ความเชือมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที 8 การบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี
เป้าประสงค์ :
1. ประชาชนมีรายได้เพิ มขึน มีความเป็ นอยูท่ ีดีขึน
2. จังหวัดมีพืนทีเกษตรปลอดภัยเพิ มขึน และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการ
ขยายตัวเพิ มขึน
2. จังหวัดมีมลู ค่า การค้า การลงทุน การท่องเทียว และการค้าชายแดน เพิ มขึน
3. กลยุทธ์ :
1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรี ย ์
2. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผูป้ ระกอบการเพือเพิ มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ขยายผลโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
4. พัฒนาการค้า การลงทุน
5. พัฒนาการท่องเทียวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมเชือมโยงสู่กลุ่มจังหวัด ประเทศเพือนบ้านและ
6. อนุภูมิภาคลุ่มนําโขง
แนวทาง :
1. ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ดา้ นการผลิตปลอดภัยเพือสร้างมูลค่าเพิ มและโอกาสทางการ
ตลาดการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบรรจุภณั ฑ์ การประชาสัมพันธ์และด้านการตลาด
2. สนับสนุนการสร้างเครื อข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะความรู้ตลอดจน
สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข็มแข็งพร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ
3. พัฒนาแหล่งท่องเทียว จัดกิจกรรมด้านการท่องเทียวตลอดปี ส่งเสริ มการตลาดและประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเทียว พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทียวสู่การให้บริ การอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนการขยายผลโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
5. พัฒนาความพร้อมบุคลากรด้านภาษา สนับสนุนข้อมูลด้าน กฎ ระเบียบ และการอํานวย
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ความสะดวกทางการค้าเพือการส่งออก สนับสนุนการเชือมโยงตลาดการค้าสู่ประเทศเพือนบ้านรวมทังการเชือม
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศในอนุภูมภิ าคลุ่มนําโขง (GMS) อาเซียน (AEC) และประเทศอืน ๆ
6. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การวางระบบผังเมือง และการให้บริ การเชือมต่อในระบบโลจิสติกส์ รองรับ
การเชือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor)
7. พัฒนาแหล่งนําและโครงสร้างพืนฐาน
8. ส่งเสริ มการค้า การลงทุน กับประเทศในกลุ่ม GMS และการส่งเสริ มความสัมพันธ์กบั ประเทศ
เพือนบ้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ความเชือมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที 8 การบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี
เป้าประสงค์ :
1. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ :
1. สร้างสังคมเอืออาทร ภายใต้อตั ลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
2. พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทาง
1. ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงอาชีพทีก่อให้เกิดรายได้ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริ มเด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ คนพิการ และครอบครัว ให้เข้าถึงบริ การภาครัฐเพือยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านการศึกษา วัฒนธรรม และด้านการสาธารณสุข
3. ส่งเสริ มการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในการมีส่วนร่ วมของชุมชน
4. ส่งเสริ มการพัฒนาเด็ก เยาวชน ด้านการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
5. สร้างระบบการป้ องกันทางสังคมเพือเป็ นหลักประกันความมันคงของมนุษย์โดยให้ความสําคัญ
ด้านการพัฒนาเครื อข่าย
6. ส่งเสริ มความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาทักษะภาษาและความเชียวชาญในด้านอาชีพ
เพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมอย่างยังยืน
ความเชือมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที 8 การบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี
เป้าประสงค์ :
1. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์ สิ งแวดล้อมปราศจากมลพิษและลดการเกิด
ภาวะโลกร้อน
กลยุทธ์ :
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1. ส่งเสริ มการเพิมพืนทีสีเขียว ในเขตป่ า เขตชุมชน และเขตเมือง
2. สนับสนุนการจัดการดินและนํา
3. ส่งเสริ มการบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมแบบมีส่วนร่ วม
4. ส่งเสริ มการใช้พลังงานทดแทน
แนวทาง :
1. ส่งเสริ มการเพิ มพืนทีสีเขียว ในเขตป่ า เขตชุมชน และเขตเมือง
1.1 ดําเนินการป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ กทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
1.2 สร้างจิตสํานึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
1.3 ส่งเสริ มการปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง และเพาะชํากล้าไม้เพือแจกจ่ายแก่
ประชาชนและหน่วยงานนําไปปลูกเพิ มพืนทีสีเขียว
2. สนับสนุนการจัดการดินและนํา
2.1 ก่อสร้างฝายต้นนําลําธาร ปลูกแฝกตามแนวพระราชดําริ
2.2 เฝ้ าระวังและพัฒนาแหล่งนําสําคัญ
2.3 บริ หารจัดการแหล่งนําขนาดเล็กเพือการอุปโภค บริ โภคของชุมชน
3. ส่งเสริ มการบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมแบบมีส่วนร่ วม
3.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการใช้มาตรการบังคับในการลดการเกิดหมอกควันและไฟ
ป่ า
3.2 ผลักดันส่งเสริ มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น มีการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และ
สิ งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 4 ส่งเสริ มความมันคงภายในและตามแนวชายแดน
ความเชือมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที 8 การบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี
เป้าประสงค์ :
1. ประชาชนอยูใ่ นสังคมอย่างสงบสุข มีความมันคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง
กลยุทธ์ :
1. ส่งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างการพิทกั ษ์ รักษ์สถาบัน
2. ป้ องกัน ปราบปรามและบําบัดยาเสพติด
3. เพิ มเครื อข่ายยุติธรรมชุมชนในพืนทีจังหวัดพะเยา
4. เพิ มศักยภาพด้านความมันคงของจังหวัดเพือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทาง :
1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน ให้แสดงออกถึง ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
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2. บูรณาการสกัดการนําเข้า เฝ้ าระวังกลุ่มเสียง จับกุมผูค้ า้ บําบัดผูเ้ สพ
3. บูรณาการทํางานทีเกียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
4. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กบั ผูน้ าํ ท้องที ท้องถิ น ข้าราชการในพืนที ตลอดจนเยาวชนเพือเตรี ยม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่ วนตําบลเชียงแรง
1. นโยบายด้ านการเมืองการบริหาร
1.1 ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
1.2 สนองนโยบายรัฐบาล เสริ มสร้างทักษะแก่ราชการองค์การบริ หารส่วนตําบลให้มีศกั ยภาพในการ
บริ หารงานทีโปร่ งใส สะดวก รวดเร็ว และเป็ นธรรมต่อประชาชนโดยทัดเทียมกัน
1.3 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ น
1.4 สนับสนุนให้เกิดความมันคงและสงบเรี ยบร้อยในชุมชน สนับสนุน กิจกรรมของฝ่ ายปกครอง
กลุ่ม พลังมวลชน อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
1.5 บริ หารจัดการและให้บริ การตามบทบาท หน้าที ภารกิจขององค์การบริ หารส่วนตําบล ให้
ประชาชนผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
2. นโยบายด้ านเศรษฐกิจ
2.1 สนับสนุนช่วยเหลืออาชีพ การปลูกยางพารา การปลูกลําไย การปลูกพืชผลทางการเกษตรอืนๆ
ให้มีประสิทธิภาพทังการปลูก การดูแลรักษา และการตลาด ตลอดถึงช่วยแก้ปัญหาราคาไม่เป็ นธรรม
2.2 สนับสนุนการรวมกลุ่มเพือพัฒนาอาชีพและการตลาดให้เข้มแข็ง
2.3 สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ สร้างโอกาส และช่องทางในการเพิ ม
รายได้แก่ประชาชน สนับสนุนการเพิ มทักษะและความชํานาญในการประกอบอาชีพ
2.4 ส่งเสริ มอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผูส้ ูงอายุ
2.5 ส่งเสริ มและสนับสนุนการเกษตรอินทรี ยช์ ีวภาพ
3. นโยบายด้ านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมด้านการศึกษาทังในโรงเรี ยน นอกโรงเรี ยนเพือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีโอกาสทางการศึกษาโดยทัวถึงกัน
3.2 ส่งเสริ มสนับสนุนกิจกรรม ประเพณี ทางพุทธศาสนา ศาสนาอืนทีชุมชนนับถือ รักษา สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ นและของชาติ
3.3 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริ ม(นม) ให้นกั เรี ยนในโรงเรี ยน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ในเขตรับผิดชอบให้ได้รับครบทุกคน
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3.4 ช่วยเหลือดูแลผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการและผูป้ ่ วยโรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง
3.5 ช่วยเหลือดูแลผูส้ ูงอายุ สนับสนุนเงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล
3.6 ช่วยเหลือดูแลเด็กยากจนในเขตบริ การให้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา
3.7 ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน เพือพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม มีวนิ ยั มีจิตสาธารณะ
3.8 ส่งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมของ อปพร. สตรี อสม. เยาวชน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตบริ การ
3.9 ส่งเสริ มสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา การออกกําลังกาย การเล่นกีฬา การแข่งขันกีฬา เพือให้เยาวชน
ประชาชนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
4. นโยบายด้ านโครงสร้ างพืนฐาน
4.1 พัฒนา ปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภค เพือให้ประชาชนได้รับบริ การทีดีมคี ุณภาพ
4.2 พัฒนา ปรับปรุ งถนนเส้นทางคมนาคมในพืนทีให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย
ตลอดถึงมีความสะดวกในการเดินทางไปสู่ทีทําการเกษตร
4.3 ส่งเสริ มสนับสนุนระบบประปาหมู่บา้ นให้ครบทุกหมูบ่ า้ นสนับสนุนให้บริ หารจัดการด้วย
ตนเองแก้ปัญหาการบริ หารจัดการให้สามารถดําเนินการไม่ให้ขาดทุน มีนาํ สะอาดใช้อุปโภค บริ โภคโดยทัวถึง
4.4 สนับสนุนปรับปรุ งระบบการระบายนําเข้าสู่ทีทําการเกษตรให้ทวถึ
ั ง
4.5 สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้ าให้ครบทุกซอย ทุกครัวเรื อน
5. นโยบายด้ านสาธารณสุ ขและสิงแวดล้อม
5.1 ส่งเสริ มสนับสนุนการให้บริ การด้านสาธารณสุข แก่ประชาชนอย่างทัวถึง และมีประสิทธิภาพ
ตามนโยบาลของรัฐบาล
5.2 ส่งเสริ มสนับสนุนการป้ องกันเฝ้ าระวังโรคติดต่อ เช่นโรคไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ ไข้หวัด
นก และโรคระบาดอืนๆ
5.3 ส่งเสริ มสนับสนุนการให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึกให้เยาวชน ประชาชน อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม

6. นโยบายด้ านการป้องกันยาเสพติด สิงผิดกฎหมาย
6.1 ประสานความร่ วมมือกับราชการ ตํารวจโรงเรี ยน วัด องค์กรต่างๆ เพือป้ องกันยาเสพติด สิ งผิด
กฎหมายในชุมชนเขตบริ การ
6.2 สนับสนุน ส่งเสริ มกิจกรรมด้านกีฬา เพือให้เยาวชนหันมาสนใจให้ความสําคัญกับการออก
กําลังกาย และห่างไกลยาเสพติด
7. นโยบายด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.1 สนับสนุนกิจกรรมของอปพร. หน่วยกูช้ ีพ กูภ้ ยั
7.2 สนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาทันทีทีมีภยั พิบตั ิ
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลียนแปลงทีมีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ การพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ทีผ่านมาขององค์การบริหารส่ วนตําบลเชียงแรง
1.การพัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน
ตามแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนตําบลทีผ่านมา ส่วนใหญ่จะดําเนินการในด้านยุทธศาสตร์ที 1
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพืนฐานทีจําเป็ นได้แก่ ก่อสร้างถนน ก่อสร้างรางระบายนํา ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ปรับปรุ งซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้ น ด้านพัฒนาแหล่งนําสําหรับการเกษตร ได้แก่ ก่อสร้าง
รางส่งนําเข้าสู่พืนทีการเกษตร ขุดลอกลําห้วย แม่นาํ ทีเป็ นแหล่งนําตามธรรมชาติให้มีสภาพทีพร้อมกักเก็บนําใช้
ในการเกษตรได้อย่างเต็มที ซึงโดยสภาพความเป็ นจริ งแล้วเรื องต่างๆเหล่านียังเป็ นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ส่วนใหญ่ในพืนทีประกอบอาชีพเกษตรกรรมประชาชนต้องอาศัยเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไป
มาระหว่างภายในหมู่บา้ น ระหว่างหมู่บา้ น มีเส้นทางในขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว ลด
ต้นทุนในการผลิต
โดยองค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงแรงได้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บา้ นทีผ่านมา
ส่วนมากความต้องการของประชาชนทีจะให้ องค์การบริ หารส่วนตําบลดําเนินการนัน ก็คือเรื องการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพืนฐานเป็ นลําดับแรก การส่งเสริ มอาชีพ สวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมเป็ นลําดับรองลงมา แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าองค์การบริ หารส่วนตําบลได้
มีการพัฒนาในเรื องเหล่านีไปมากแล้ว แต่ก็ยงั ไม่ครอบคลุมพืนทีทังหมด ยังต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก ทังนีก็
สืบเนืองจากปัญหาและความต้องการของประชาชนยังมีอยู่ ประกอบกับงบประมาณขององค์การบริ หารส่วน
ตําบลมีจาํ กัด และโครงการเกียวกับโครงสร้างพืนฐานต้องใช้งบประมาณเป็ นจํานวนมาก โครงการก่อสร้างเพือ
การพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐานนอกจากโครงการทีจะต้องก่อสร้างใหม่แล้วยังมีโครงการทีจะต้องบูรณะ
ปรับปรุ ง ซ่อมแซม อีกส่วนหนึง ซึงจะต้องนําไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานด้วย ดังนันยังคง
ต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยมีการทบทวนทุกปี
2.การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
องค์การบริ หารส่วนตําบลได้คาํ นึงถึงการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพหลักของประชาชน โดยให้
ความรู้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ ได้แก่ นาข้าว ยางพารา ลําไย ข้าวโพด เพือเพิ มทักษะในการ
ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดต้นทุนในการผลิตได้มากขึน การส่งเสริ มอาชีพหลังฤดูเก็บเกียว
ได้แก่การส่งเสริ มอาชีพกลุ่มแม่บา้ นตัดเย็บเสือผ้า กลุ่มผูส้ ูงอายุจกั สานไม้ไผ่ จักสานเส้นพลาสติก จักสานหญ้า
แฝก อบรมให้ความรู้ในการเลียงไก่พนั ธุพ์ ืนเมือง เลียงกบ เลียงปลา โดยการอุดหนุนงบประมาณเป็ นต้นทุนการ
ผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดภายในชุมชนและสู่ตลาดภายนอก
ปัญหาในด้านเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ก็คือ การไม่มีความรู้ในเรื องการแปรรู ปผลผลิต ไม่มี
เงินทุนหมุนเวียน สินค้าการเกษตรราคาตกตํา ต้นทุนการผลิตสูงขึนตามภาวะเศรษฐกิจ เสียเปรี ยบพ่อค้าคน
กลาง องค์การบริ หารส่วนตําบลมีงบประมาณไม่เพียงพอจึงทําให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจยังต้องมีการบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี
มีเงินทุนให้กยู้ มื ตามโครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนเพือช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรโดยไม่มี
ดอกเบีย จึงทําให้กลุ่มเกษตรกรมีทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแต่ยงั ไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่ม
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เกษตรกรเนืองจากมีระเบียบ กฎเกณฑ์มากเกินไปทําให้บางกลุ่มไม่สามารถกูย้ มื เงินไปใช้เป็ นทุนหมุนเวียนใน
กลุ่มได้ และ อีกปัญหาหนึงก็คือ ความต่อเนืองของโครงการทีผ่านมาจากการจัดทําโครงการด้านอาชีพไม่ค่อยมี
ความต่อเนือง และขาดการติดตามประเมินผลโครงการทําให้การพัฒนาของกลุ่มอาชีพ ด้านวิชาการ ด้านการ
บริ หารงานของกลุ่ม การพัฒนาการผลิต ไม่มกี ารพัฒนาเท่าทีควรหรื อไม่ก็ยบุ เลิกไปทําให้งบประมาณ สูญเปล่า
3.การพัฒนาด้ านสังคม
การพัฒนาทางด้านสังคม ไม่ว่าจะเป็ นเรื องของการศึกษา สุขภาพอนามัย สวัสดิการสังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาอืนๆ ทีทําให้คนในสังคมอยูร่ วมกันอย่างมีความสุขเป็ นสังคมทีมี
คุณภาพ ทีผ่านมาองค์การบริ หารส่วนตําบลได้ดาํ เนินการพัฒนาในด้านนีโดยส่วนใหญ่จะเน้นในเรื องของการ
จัดหาวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ไว้บริ การแก่ชุมชน การอบรมเสริ มสร้างองค์ความรู้ ส่วนในด้านของการศึกษาก็จะเน้นการ
สนับสนุนในรู ปของทุนการศึกษา หรื อการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน / สถานศึกษา เช่น ร่ วมจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาโรงเรี ยน , กีฬาชุมชน / หมู่บา้ น ซึงเรื องเหล่านี หมู่บา้ น / ชุมชน ยังมีความต้องการให้องค์การ
บริ หารส่วนตําบลเข้าไปดําเนินการอยู่
การจัดสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาส เช่น ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูต้ ิดเชือเอดส์ การให้ความ
ช่วยเหลืออย่างทัวถึง โดยการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จึงทําให้กลุ่มผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูต้ ิดเชือเอดส์มีเงิน
สงเคราะห์ในการยังชีพ
และกองทุนสวัสดิการชุมชนทีให้การช่วยเหลือสําหรับสมาชิกทีเสียชีวิต นอน
โรงพยาบาล สงเคราะห์หญิงคลอดบุตร ผูป้ ่ วยเรื อรัง และการให้ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรี ยนทีเรี ยนดีแต่
ยากจน
ในเรื องของงานสาธารณสุขนันองค์การบริ หารส่วนตําบลมีส่วนร่ วมเข้าไปดําเนินการหรื อจัดทํา
โครงการที
เกียวกับเรื องการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนในการการป้ องกันโรค เช่น การพ่นหมอกควันเพือป้ องกัน
การระบาดโรคไข้เลือดออก การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้ องกันโรค
เอดส์ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้ องกันโรคมือเท้าปาก การบริ หารจัดการขยะ และได้รับความร่ วมมือจาก
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลสองแห่ง ทําให้การป้ องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนในพืนทีได้รับ
ความสะดวกสบายมากขึน มีงบประมาณเพียงพอในการดําเนินงานด้านสาธารณสุข รวมถึงมีงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรื อพืนทีองค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงแรง(สปสช.)
4.ด้ านการเมือง การบริหาร
การพัฒนาในด้านการเมืองการบริ หารขององค์การบริ หารส่วนตําบล
ได้ดาํ เนินการในเรื องของการ
จัดซือ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื องใช้สาํ นักงาน เป็ นกิจกรรมหลักในการดําเนินงาน ส่วนในด้านการ จัดฝึ กอบรม
การให้ความรู้ในเรื องของการเมือง การปกครอง และการพัฒนาบุคลากร ซึงสัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณ
เพือการพัฒนาในด้านนีมีจาํ นวนค่อนข้างน้อย เนืองจากประชาชนไม่ให้ความสนใจด้านการเมือง เมือเทียบกับ
การพัฒนาในด้านอืนๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาทีเกิดขึนปัจจุบนั เช่น
ประชาชนขาดการมีส่วนร่ วมในด้านการเมือง ประชาชนยังไม่เข้าใจในระบบการบริ หารงานการเมืองท้องถิ น
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ยังไม่รู้ว่าการมีส่วนร่ วมในทางการเมืองนันประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร จึงทําให้การพัฒนาทีผ่านมา
เกิดจากผูท้ ีมีความสนใจแก้ไขปัญหาในบางกลุ่มเท่านัน
การพัฒนาในด้านการเมือง การบริ หารนันควรทีจะมีการพัฒนาคนเป็ นลําดับแรกโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
และสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนในเรื องของการมีส่วนร่ วมและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการมีส่วนร่ วมในกระบวนการทางการเมืองท้องถิ น รวมทังการตรวจสอบการบริ หารงานของ
หน่วยงาน ส่วนการจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ก็คงต้องมีอยู่ ทังนีให้เป็ นไปตามความจําเป็ นทีจะต้องให้มีการพัฒนา
เพือเพิ มศักยภาพในการบริ หารงานขององค์กร
5.ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
การจัดทําโครงการพัฒนาในด้านนีของหน่วยงานองค์การบริ หารส่วนตําบล ส่วนใหญ่จะเป็ นโครงการ
เกียวกับการฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การขุดลอกลํานําทีตืนเขิน การวางท่อระบายนําเพือป้ องกันปัญหานํา
ท่วม การปลูกป่ าในป่ าชุมชน ป่ าสาธารณะก็มีบา้ งเล็กน้อย โครงการในเรื องของการฝึ กอบรม เพือสร้างจิตสํานึก
ของประชาชนในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม การจัดการคุณภาพสิ งแวดล้อมเป็ นต้น ที
ผ่านมาปัญหาสําคัญขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเรื องของการจัดการสิ งแวดล้อมก็คือเรื องขยะโดยเฉพาะ
เรื องการไม่มีสถานทีทีจะต้องนําไปก่อสร้างเพือเป็ นแหล่งกําจัดขยะขององค์การบริ หารส่วนตําบล เนืองจาก
ความไม่เข้าใจของประชาชนทีเกรงจะเกิดผลกระทบกับหมู่บา้ นตามมา การก่อสร้างสถานทีกําจัดขยะนันมักมี
ปัญหาเรื องมวลชนอยูเ่ ป็ นประจํา สิ งทีพอจะกระทําได้ในตอนนีก็คือ การรณรงค์สร้างจิตสํานึก การสร้างความ
เข้าใจแก่ประชาชนให้เห็นถึงความสําคัญการกําจัดขยะมูลฝอยทีถูกวิธีพร้อมทังจะต้องจัดเตรี ยมจัดหาพืนทีไว้
เพือเป็ นทีกําจัดขยะของตําบลเชียงแรง โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการเสนอปัญหา และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
สรุ ปการวิเคราะห์ SWOT ขององค์การบริหารส่ วนตําบลเชียงแรงในเชิงยุทธศาสตร์ ในพืนที
จุดแข็ง (Strengths)
1) ทําเลทีตังทางภูมิศาสตร์เหมาะแก่การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในอนาคต เนืองจากมีเส้นทางหลวง
แผ่นดินผ่านย่านชุมชนหลายหมู่บา้ นทําให้สามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รวดเร็ว
2) พืนทีเป็ นทีราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก เช่น นาข้าว ข้าวโพด ถัวลิสง กระเทียม หอมแดง ยางพารา
ลําไย
3) ประชาชนในพืนทีมีวิถีชีวิตทีเรี ยบง่าย มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงาม
4) มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของคนในท้องถิ นเอง
5) มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) พืนฐานความคิดของบุคลากรในท้องถิ นอยูใ่ นเกณฑ์ทีสามารถจะพัฒนาแนวความคิดได้
7) ประชาชนในท้องถิ นมีจริ ยธรรม และศีลธรรม เป็ นเครื องยึดเหนียวในการดําเนินชีวิต
จุดอ่อน (Weaknesses)
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1) ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง
2) ปัญหาทางสังคม ได้แก่ ยาเสพติด ปัญหาผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ปัญหารายได้นอกฤดูเก็บเกียว
3) แรงงานไม่มีคุณภาพ ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง เนืองจากขาดการศึกษา
4) การจัดการด้านการตลาด การผลิต และการแปรรู ปสินค้าทางการเกษตรไม่มีประสิทธิภาพเนืองจากมี
การใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้านเท่านัน
5) การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านคมนาคม ด้านแหล่งนํา ยังไม่ครอบคลุมทุกพืนที
6) งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลยังได้รับไม่เพียงพอต่อการบริ หารจัดการในท้องถิ น
7) บุคลากรรับผิดชอบงานยังมีไม่ครอบคลุมทุกความต้องการและเฉพาะด้าน
โอกาส(Opportunities)
1) นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล จังหวัดและอําเภอ ได้แก่ การพัฒนาการเกษตรเพือการส่งออก(ครัวของ
โลก) สินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม มีการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น การปราบปรามยาเสพติดและผูม้ ีอิทธิพล เป็ นต้น
2) จังหวัดพะเยาและอําเภอภูซางเป็ นจังหวัดชายแดนและเป็ นพืนทีเศรษฐกิจ
3) มีการจัดตังกองทุนหมู่บา้ น กลุ่มออมทรัพย์หมู่บา้ นเพือเป็ นแหล่งเงินทุนให้กบั ประชาชนภายใน
หมู่บา้ น
4) ได้รับการสนับสนุนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
5) ประชาชนให้ความสนใจและร่ วมมือในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
อุปสรรค (Threats)
1) ประชาชนขาดความรู้ และความเข้าใจในระบบทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นขาดการสนับสนุนจากงบประมาณจากส่วนกลางอย่างเพียงพอในการ
พัฒนา โครงการใหญ่ ๆ ทีเป็ นต้นทุนในการทําเกษตรกรรม เช่น ก่อสร้างอ่างเก็บนํา ขุดลอกแหล่งนํา ระบบ
ชลประทาน
3) การพัฒนาชุมชนของคนในตําบลยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยผูน้ าํ ชุมชนไม่เข็มแข็งเท่าทีควร
4) งบประมาณทีจะสนับสนุนให้ชุมชนมีนอ้ ยกว่าโครงการทีจะพัฒนา

๔๑
3.3 ความเชือมโยงยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน
(พ.ศ. 2559-2561)
ความเชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที 1
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

แนวทาง

ยุทธศาสตร์ จังหวัด
ปี พ.ศ. 2557-2560

แนวทาง

1. พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน เพือ
รองรับการเปลียนแปลงและ
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การ
ท่องเทียวและการค้าและการลงทุน
2. พัฒนาแหล่งนําและบริ หาร
จัดการนํา เพือประชาชน
3. พัฒนา สนับสนุน และบริ หาร
จัดการแหล่งท่องเทียว กิจกรรมการ
ท่องเทียวอย่างยังยืน
4. พัฒนาองค์ความรู ้ ระบบการ
ผลิตแบบครบวงจร เพือเพิ มมูลค่า
สิ นค้าทางการเกษตรและเพิ ม
ศักยภาพการประกอบอาชีพรวมทัง
ด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ ที 1
ส่ งเสริ มการเกษตร
ปลอดภัย และ การค้า การ
ลงทุน เพือเพิ มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน

1. ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ น
การผลิตปลอดภัยเพือสร้าง
มูลค่าเพิ มและโอกาสทางการ
ตลาดการพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และด้าน
การตลาด
2. สนับสนุนการสร้างเครื อข่ายภาค
เกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรม
พัฒนาทักษะความรู ้ตลอดจน
สนับสนุนการดําเนินงานของ
สถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข็ม
แข็งพร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ
3. พัฒนาแหล่งท่องเทียว จัด
กิจกรรมด้านการท่องเทียวตลอดปี
ส่ งเสริ มการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเทียว
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทียวสู่
การให้บริ การอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล
4. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการขยาย
ผลโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดําริ
5. พัฒนาความพร้อมบุคลากรด้าน
ภาษา สนับสนุนข้อมูลด้าน กฎ
ระเบียบ และการอํานวย
ความสะดวกทางการค้าเพือการ
ส่ งออก สนับสนุนการเชือมโยง
ตลาดการค้าสู่ ประเทศเพือนบ้าน
รวมทังการเชือมความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค

๔๒

ความเชือมโยงกับ
แนวทาง
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด
1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ ที 2
พัฒนาสังคม การศึกษา เพือรองรับการเปลียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของ
และวัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
2. อนุรักษ์ ส่ งเสริ มศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ น
3. ส่ งเสริ มและสร้างองค์ความรู ้
องค์กรชุมชนหรื อภาคประชาชนให้
มีความเข้มแข็ง เพือการพัฒนา
ท้องถิ น
4. ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาทุก
ระดับ เพือพัฒนาคนในชุมชนและ
ท้องถิ น
5. ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
6. ส่ งเสริ มและสนับสนุนระบบการ
จัดสวัสดิการประชาชน
กลุ่มเป้ าหมายเพือสร้างหลักประกัน
ความมันคง
7. ส่ งเสริ มบุคลากรภาครัฐ
ประชาชน ให้มีทกั ษะชีวิตเพือ
รองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน

ยุทธศาสตร์ จังหวัด
ปี พ.ศ. 2557-2560
ยุทธศาสตร์ ที 2
สร้างคุณค่าและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

ลุ่มนําโขง (GMS) อาเซี ยน
(AEC)และประเทศอืน ๆ
6. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การวาง
ระบบผังเมือง และการให้บริ การ
เชือมต่อในระบบโลจิสติกส์ รองรับ
การเชือมโยงตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South
Economic Corridor)
แนวทาง

1. ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตในการ
เข้าถึงอาชีพทีก่อให้เกิดรายได้ และ
การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
2. ส่ งเสริ มเด็ก สตรี ผูส้ ู งอายุ คน
พิการ และครอบครัว ให้เข้าถึง
บริ การภาครัฐเพือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตด้านการศึกษา วัฒนธรรม และ
ด้านการสาธารณสุ ข
3. ส่ งเสริ มการเข้าถึงสวัสดิการ
สังคมในการมีส่วนร่ วมของชุมชน
4. ส่ งเสริ มการพัฒนาเด็ก เยาวชน
ด้านการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพือการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน
5. สร้างระบบการป้ องกันทางสังคม
เพือเป็ นหลักประกันความมันคง
ของมนุษย์โดยให้ความสําคัญด้าน
การพัฒนาเครื อข่าย
6. ส่ งเสริ มความสามารถในการ
แข่งขันโดยพัฒนาทักษะภาษาและ
ความเชียวชาญในด้านอาชีพเพือเข้า
สู่ ประชาคมอาเซี ยน

๔๓
ความเชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที 3
บริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อม

แนวทาง

ยุทธศาสตร์ จังหวัด
ปี พ.ศ. 2557-2560

แนวทาง

1. อนุรักษ์และการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ
สิ งแวดล้อมเพือความยังยืน
2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาเพือการ
บริ หารจัดการปัญหาด้านมลภาวะ
หมอกควันและไฟป่ า

ยุทธศาสตร์ ที 3
พัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมอย่างยังยืน

1. ส่ งเสริ มการเพิ มพืนทีสี เขียว ใน
เขตป่ า เขตชุมชน และเขตเมือง
1.1 ดําเนินการป้ องกันและ
ปราบปรามการบุกรุ กทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
1.2 สร้างจิตสํานึก ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม
1.3 ส่ งเสริ มการปลูกไม้ 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง และเพาะชํากล้า
ไม้เพือแจกจ่ายแก่ประชาชนและ
หน่วยงานนําไปปลูกเพิ มพืนทีสี
เขียว
2. สนับสนุนการจัดการดินและนํา
2.1 ก่อสร้างฝายต้นนําลําธาร ปลูก
แฝกตามแนวพระราชดําริ
2.2 เฝ้ าระวังและพัฒนาแหล่งนํา
สําคัญ
2.3 บริ หารจัดการแหล่งนําขนาด
เล็กเพือการอุปโภค บริ โภคของ
ชุมชน
3. ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการ
สิ งแวดล้อมแบบมีส่วนร่ วม
3.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมถึง
การใช้มาตรการบังคับในการลด
การเกิด
หมอกควันและไฟป่ า
3.2 ผลักดันส่ งเสริ มให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ น มีการบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม

๔๔
ความเชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที 4
รักษาความมันคงและ
ความสงบเรี ยบร้อย

ยุทธศาสตร์ ที 5
ส่ งเสริ มการบริ หาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

แนวทาง

ยุทธศาสตร์ จังหวัด
ปี พ.ศ. 2557-2560

แนวทาง

1. ปกป้ อง และเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
2. ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
3. พัฒนาศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. เตรี ยมความพร้อมเพือรองรับ
ปัญหาภัยธรรมชาติ
5. เสริ มสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ
6. สร้างความเข้มแข็งองค์กร
ประชาชน

ยุทธศาสตร์ ที 4
ส่ งเสริ มความมันคง
ภายในและตามแนว
ชายแดน

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชน และกลุ่มพลัง
มวลชน ให้แสดงออกถึง ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันของชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
2. บูรณาการสกัดการนําเข้า เฝ้ า
ระวังกลุ่มเสี ยง จับกุมผูค้ า้ บําบัดผู ้
เสพ
3. บูรณาการทํางานทีเกียวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
4. สร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบั
ผูน้ าํ ท้องที ท้องถิ น ข้าราชการใน
พืนที ตลอดจนเยาวชนเพือเตรี ยม
ความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน

1. บริ หารจัดการองค์กร ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2. ส่ งเสริ มสนับสนุนการสร้างเวที
เรี ยนรู ้ภาคประชาสังคม
3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร
และบุคลากรเพือการบริ หารจัดการ
ทีมีประสิ ทธิภาพ
4. ส่ งเสริ มสนับสนุนสร้างเวที
เรี ยนรู ้ และการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น

ยุทธศาสตร์ ที 4
ส่ งเสริ มความมันคง
ภายในและตามแนว
ชายแดน

4. สร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบั
ผูน้ าํ ท้องที ท้องถิ น ข้าราชการใน
พืนที ตลอดจนเยาวชนเพือเตรี ยม
ความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน

๔๕

แบบ ยท.02
3.4 แผนทียุทธศาสตร์ (Strategy Map)
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เศรษฐกิจพอเพียงนําชีวติ วิสาหกิจชุมชนรุ่ งเรื อง บ้านเมืองน่าอยู่ สุ ขภาพแข็งแรง
การบริ หารจัดการโปร่ งใส”

1.ก่อสร้างระบบ2.ส่งเสริ มสุขภาพ
โครงสร้างพืนฐาน
ถนน ไฟฟ้ า
นําประปา
นําเพือการ
เกษตรให้ทวถึ
ั ง

เป้าประสงค์

1.เพือให้การ
สัญจรในพืนที

3.ป้ องกัน

ประชาชนทุกคน

2.เพือให้

4.ส่งเสริ มการ
และบรรเทา
สาธารณภัย
ท้องถิ น

3.เพือป้ องกนั
ประชาชน

5.ส่งเสริ ม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
เยาวชน
ผูส้ ูงอายุ

4.เพือส่งเสริ ม
และบรรเทา

6.คุม้ ครอง

7.ส่งเสริ ม

การพัฒนา
สตรี เด็ก
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และผูพ้ ิการ

ดูแลและ
บํารุ งรักษา

5.เพือส่งเสริ ม

การศึกษา

8.ส่งเสริ ม
อาชีพ

สวัสดิการ

และสิ ง
แวดล้อม

6.เพือรักษา

ศักยภาพและ

7.เพือให้
ทรัพยากร

8.เพือให้
ประชาชน

ผูส้ ูงอายุ
มีความสะดวก
ปราศจาก
มีไฟฟ้ าใช้ทวถึ
ั ง โรคด้วยระบบ
มีนาํ ประปา
ระบบหลัก
สะอาดสําหรับ ประกนั
อุปโภค บริ โภค สุขภาพ

ยุทธศาสตร์

ย.1

ย.2

พัฒนา

พัฒนา

เศรษฐกิจ

แนวทาง
การพัฒนา

1.พัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน
เพือรองรับ
การเปลียนแปลง
และสนับสนุน

สาธารณภัยให้
กบั ประชาชน

ศาสนา และ ลดปัญหาหรื อ
ธรรมชาติและ มีอาชีพ
วัฒนธรรม
ภาระทีเกิดจาก
สิ งแวดล้อม และอาชีพ
ท้องถิ น
สตรี เด็กเยาวชน ให้คงอยูก่ บั
เสริ มโดย
ผูส้ ูงอายุ
ท้องถิ น
ให้วตั ถุดิบ
ผูพ้ กิ าร
ในพืนที
มาผลิต

ย.3

ย.4

ย.5

บริหาร

รักษาความ ส่ งเสริม

สั งคม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม

จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ งแวดล้อม

มันคง
และความ
สงบ
เรียบร้ อย

การบริหาร
จัดการ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1.พัฒนา

1.อนุรักษ์และ

1.ปกป้ อง เทิดทูน

5.บริ หารจัดการ

ศักยภาพ
ทุนทาง
สังคม
และสร้าง

ผูพ้ ิการ
ผูต้ ิดเชือ
เด็กด้อย
โอกาส
ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ

การบริ หาร
สถาบันชาติ
องค์กร ตามหลัก
จัดการทรัพยากร
ศาสนา พระ
ธรรมาภิบาล
ธรรมชาติและ
มหากษัตริ ย ์
2.ส่งเสริ มสนับสนุน
สิ งแวดล้อม
และเสริ มสร้าง
การสร้างเวทีเรี ยนรู ้
องค์ความรู ้
เพือความยังยืน
ความปรองดอง
และการมีส่วนร่ วม

๔๖
ระบบเศรษฐกิจ
การท่องเทียว
การค้าและ
การลงทุน
2.พัฒนา
แหล่งนําและ
บริ หารจัดการนํา
เพือประชาชน
3.พัฒนา
สนับสนุน
และบริ หาร
จัดการ แหล่ง
ท่องเทียว
กิจกรรมการ
ท่องเทียว
4.พัฒนาองค์
ความรู ้ ระบบ
การผลิตแบบ
ครบวงจร เพือ
เพิ มมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตร
และเพิ มศักยภาพ
การประกอบอาชีพ
รวมทังด้าน
การตลาดอย่าง
มีคุณภาพและ
มาตรฐานใน
ระดับสากล

ให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง
อย่างยังยืน
ตามหลัก
ปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.การส่งเสริ ม
อนุรักษ์ ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ น
3.ส่งเสริ มการ
ศึกษาทุกระดับ
เพือพัฒนา
คนในชุมชน
และท้องถิ น
4.ส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
5.ส่งเสริ มและ
สนับสนุนระบบ
การจัดสวัสดิการ
ประชาชน กลุ่ม
เป้ าหมาย เพือ
สร้างหลักประกนั
ความมันคง
6.ส่งเสริ ม
บุคลากรภาครัฐ
ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวิต ภายใต้
การอยูร่ ่ วมกนั
ในประชาคม
อาเซียน

2.พัฒนาศักยภาพ
ชุมชน เพือจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.ส่งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ
อปท.เพือการ
สนับสนุนการ
บริ หารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อม

สมานฉันท์ของ
ของประชารัฐ
คนในชาติ
3.พัฒนาสมรรถนะ
2.ป้ องกนั และ
ขององค์กร และ
แกไ้ ขปัญหา
บุคลากรเพือการ
ความมันคง
บริ หารจัดการทีดี
ภายในและ
และมีประสิทธิภาพ
ตามแนวชายแดน
4.ส่งเสริ มสนับสนุน
3.เสริ มสร้าง
การบูรณาการ
ความเข้มแข็ง
การทํางานและ
องค์กรประชาชน
พัฒนาศักยภาพ
และพัฒนา
ขององค์กร
ศักยภาพด้าน
ปกครองส่วนท้องถิ น
ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
แบบ ยท.02 ต่ อ
4.การป้ องกนั และ
บรรเทาสาธารณภัย

๔๗
ยท.04

บทที 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ปี พ.ศ. 2560-2563
องค์การบริหารส่ วนตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ความ
เชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที 1
ส่ งเสริ ม
การเกษตร
ปลอดภัยและ
การค้า การ
ลงทุน เพือเพิ ม
ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
อปท.ใน
อปท.
เขตจังหวัด
พะเยา
ยุทธศาสตร์
ที 1
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
ที 1
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชีวัด
ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

-ก่อสร้างระบบ
โครงสร้าง
พืนฐาน ถนน
ไฟฟ้ า
นําประปา นํา
เพือการเกษตร
ให้ทวถึ
ั ง

ร้อยละทีเพิ มขึน
ของการพัฒนา
สาธารณู ปโภค
ขันพืนฐาน
ภายในตําบล

60

ค่าเป้าหมาย
61
62

63

10

20

30

40

3

6

9

ตัวชีวัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าวหน้ า
ของเป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

1.ก่อสร้าง /
ซ่อมแซม
บํารุ งรักษาถนน
ท่อระบายนํา
ขุดลอก

1.จํานวนถนน
และรางระบายนํา
ทีเพิ มขึน

ปี ละ 10 โครงการ

กองช่าง

สํานักงานปลัด/
อบจ.

12

2.ก่อสร้างและ
ปรับปรุ ง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้ น

จํานวนระบบ
ประปาทีได้รับ
การก่อสร้าง/
บํารุ งรักษา

ปี ละ 3 โครงการ

1.ก่อสร้างถนน/
ซ่อมแซมถนนค
สม. ถนนลูกรังฯ
2.ก่อสร้างราง
ระบายนํา/รางส่ ง
นํา
3.ขุดลอกคลอง
บ่อนําตืน
1.ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้ น
2.ขยายเขตประปา
หมู่บา้ น

กองช่าง

สํานักงานปลัด/
กรมส่ งเสริ มฯ

3

6

9

12

3.พัฒนาระบบ
ไฟฟ้ าสาธารณะ

จํานวนครัวเรื อน
ทีมีไฟฟ้ าใช้

ปี ละ 3 ครัวเรื อน

1.ขยายเขตไฟฟ้ า

กองช่าง

สํานักงานปลัด/
ไฟฟ้ าอําเภอภูซาง
กศน.อ.ภูซาง

10

20

30

40

4.ส่ งเสริ มอาชีพ

จํานวนประชาชน

ปี ละ 10

1.ฝึ กอบรมอาชีพ

สํานักงานปลัด

พมจ./แรงงานจ.

แนวทางที 7.
พัฒนาแหล่งนํา
และโครงสร้าง
พืนฐาน

-ส่ งเสริ มกลุ่ม

กลยุทธ์ /แนว
ทางการพัฒนา

หน่ วย
รับผิดชอบ

หน่ วยสนับสนุน

๔๘
อาชีพตําบล
เชียงแรง

และเพิ มรายได้
ให้แก่ประชาชน

ทีมีรายได้เพิ มขึน
จากการประกอบ
อาชีพ

โครงการ

เสริ ม เพิ มทักษะ
การประกอบ
อาชีพ
2.ส่ งเสริ มการ
รวมกลุม่ อาชีพ

พะเยา/กศน.
อ.ภูซาง

ยท.04
ความ
เชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที 2
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน
แนวทางที 1
ส่ งเสริ มเด็ก
สตรี ผูส้ ู งอายุ
คนพิการ และ
ครอบครัวให้
เข้าถึงบริ การ
ภาครัฐเพือ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษา
วัฒนธรรม และ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
อปท.ใน
อบต.
เขตจังหวัด เชียงแรง
พะเยา
ยุทธศาสตร์
ที 2
พัฒนาสังคม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์
ที 2
พัฒนาสังคม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชีวัด
ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

1.ส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ
ประชาชน
2.ส่ งเสริ ม
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
3.ส่ งเสริ มการ
พัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน
ผูส้ ู งอายุ และผู ้
พิการ
4.ส่ งเสริ ม
สวัสดิการ
ผูส้ ู งอายุ ผู ้
พิการ ผูป้ ่ วย

1.ระบบ
การศึกษาได้รับ
การพัฒนาและมี
คุณภาพทีเพิ มขึน
2.
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ นได้รับ
การอนุรักษ์

3.การส่ งเสริ ม
สวัสดิการของ

60

ค่าเป้าหมาย
61
62

กลยุทธ์ /แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัดระดับ
กลยุทธ์

63

20

40

60

80

1.การจัดการและ
สนับสนุน
การศึกษา
ชันประถมวัย

30

40

2.ส่ งเสริ ม
กิจกรรมทาง
ศาสนา
ประเพณี และ
วัฒนธรรม
ท้องถิ น

30

40

ร้อยละทีเพิ มขึน
ของจํานวน
นักเรี ยนทีได้รับ
การส่ งเสริ ม
จัดการคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
เหมาะสม
ร้อยละทีเพิ มขึน
ของจํานวน
ประชาชนทีเข้า
ร่ วมกิจกรรม
ส่ งเสริ มประเพณี
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ น
ร้อยละทีเพิ มขึน

10

20

10

20

ความก้าวหน้ า
ของเป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่ วย
รับผิดชอบ

ร้อยละ 20/ปี

1.อุดหนุน
เกียวก ับการศึกษา
ภายในตําบล

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ร้อยละ 10/ปี

1.การจัดงาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ น

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ร้อยละ 10/ปี
1.สนับสนุน

หน่ วยสนับสนุน

๔๙
ด้าน
สาธารณสุ ข
แนวทางที 3
ส่ งเสริ มการ
เข้าถึง
สวัสดิการ
สังคมในการมี
ส่ วนร่ วมของ
ชุมชน

เอดส์

ประชาชน
ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ
ผูป้ ่ วยเอดส์

1.จัดสวัสดิการใน
การช่วยเหลือ
ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ
ผูป้ ่ วยเอดส์

ของจํานวน
ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ

สวัสดิการเบีย
ยังชีพและ
ส่ งเสริ มอาชีพให้
มีรายได้

ยท.04
ความ
เชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที 3
พัฒนาและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม
แนวทาง ที 1
ส่ งเสริ มการ
เพิ มพืนทีสี เขียว

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
อปท.ใน
อบต.
เขตจังหวัด เชียงแรง
พะเยา
ยุทธศาสตร์
ที 3
บริ หาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
ที 3
บริ หาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ งแวดล้อม

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม
ภายในตําบล
เชียงแรงได้รับ
การบริ หาร
จัดการอย่าง
เหมาะสม

ตัวชีวัด
ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม
ได้รับการดูแล
อนุรักษ์ ฟื นฟู
เพิ มขึน
1

60

ค่าเป้าหมาย
61
62

กลยุทธ์ /แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าวหน้ า
ของเป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่ วย
รับผิดชอบ

หน่ วย
สนับสนุน

63

2

4

6

8

1.ส่ งเสริ ม อนุรักษ์
ฟื นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อม

ปี ละ 2 โครงการ

1.โครงการปลูก
ป่ าเฉลิมพระ
เกียรติฯ
2.โครงการ
ก่อสร้าง
ฝายชะลอนํา

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

4

1.จัดการระบบ
ก ําจัดขยะมูลฝอย

จํานวนเพิ มขึน
ของกิจกรรมที
ส่ งเสริ ม
อนุรักษ์ ฟื นฟู
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม
ระดับความสําเร็ จ
ของประสิ ทธิภาพ

2

3

ปี ละ 1 โครงการ

1.โครงการอบรม
ให้ความรู ้ในการ

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

๕๐
ในเขตป่ า เขต
ชุมชน เขตเมือง
แนวทางที 3
ส่ งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
สิ งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่ วม

3

6

9

12

การบริ หารจัดการ
ขยะอย่างถูกต้อง
2.พัฒนาศักยภาพ
ระดับความสําเร็ จ
ชุมชนเพือการ
ของประสิ ทธิภาพ
จัดการ
การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
และสิ งแวดล้อม
ธรรมชาติ

ปี ละ 3 โครงการ

จัดการขยะใน
ชุมชน
1.อบรมให้ความรู ้
แก่ประชาชนใน
การป้ องก ันไฟป่ า
และหมอกควัน
2.อบรมเยาวชน
อนุรักษ์
สิ งแวดล้อม
3.โครงการอยู่เวร
รักษาป่ าชุมชน

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ยท.04
ความเชือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
กับ
อปท.ใน
อบต.
ยุทธศาสตร์ เขตจังหวัด เชียงแรง
จังหวัด
พะเยา
ยุทธศาสตร์ ที 4
ส่ งเสริ มความ
มันคงภายใน

ยุทธศาสตร์
ที 4
รักษาความ

ยุทธศาสตร์
ที 4
รักษาความ

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชีวัด
ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

การป้ องก ันและ
แก ้ไขปั ญหายา
เสพติด

ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการ
ป้ องก ันและไข

60

ค่าเป้าหมาย
61
62

63

2

4

8

6

กลยุทธ์ /แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าวหน้ า
ของเป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่ วย
รับผิดชอบ

การส่ งเสริ มและ
แก ้ไขปั ญหาทาง
สังคม

จํานวนทีเพิ มขึน
ของกิจกรรมที
ประชาชนได้มี

ปี ละ 2 โครงการ

1.อบรมให้ความรู ้
แก่เด็ก เยาวชนใน
การป้ องก ันยาเสพ

สํานักงานปลัด

หน่ วยสนับสนุน

ศพส.ยาเสพติด
อําเภอ
ภูซาง/รพ.สต.

๕๑
และตามแนว
มันคงและ
ชายแดน
ความสงบ
แนวทางที 1
เรี ยบร้อย
สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ของ
ประชาชน และ
กลุ่มพลัง
มวลชนให้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันของ
ชาติ ศาสนา
และ
พระมหากษัตริ ย์

มันคงและ
ความสงบ
เรี ยบร้อย

ปั ญหายาเสพติด
ในชุมชน

ประชาชนมี
ความเข้มแข็ง
มีส่วนร่ วมใน
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย

ส่ วนร่ วมในการ
เสริ มสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน

3

6

9

12

การส่ งเสริ มและ
แก ้ไขปั ญหาทาง
สังคม

จํานวนทีเพิ มขึน
ของกิจกรรมที
ประชาชนได้มี
ส่ วนร่ วมในการ
เสริ มสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน

ปี ละ 3โครงการ

ติดในสถานศึกษา
2.อบรม
เสริ มสร้าง
ศักยภาพแกนนํา
ประชาชน สร้าง
การมีส่วนร่ วม
ระหว่าง
ประชาชนใน
ชุมชนป้ องก ัน
ปั ญหายาเสพติด
และประสานงาน
ระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ
ได้
1.อบรม
เสริ มสร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ของ
คนในชาติ
2.ปกป้ องสถาบัน
สําคัญของชาติ
3.ประชาชนร่ วม
แสดงความจงรัก
ต่อสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์
ในวันสําคัญต่าง
ๆ

ตําบล

สํานักงานปลัด

อําเภอภูซาง

๕๒

ยท.04
ความ
เชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
อปท.ใน
อบต.
เขตจังหวัด เชียงแรง
พะเยา
ยุทธศาสตร์
ที 5
ส่ งเสริ มการ
บริ หาร
จัดการ
ตามหลัก
ธรรมา
ภิบาล

ยุทธศาสตร์
ที 5
ส่ งเสริ มการ
บริ หาร
จัดการ
ตามหลัก
ธรรมา
ภิบาล

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชีวัด
ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

การบริ หาร
จัดการองค์กร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
สนับสนุนการ
สร้างเวทีเรี ยนรู ้
ภาคประชา
สังคม และ
พัฒนาศักยภาพ
ของอปท.

ส่ งเสริ ม
กระบวนการ
มีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาชุมชน
เพือให้การ
บริ หารจัดการ
ภาครัฐมี
ประสิ ทธิภาพ
และมีความ
โปร่ งใส

60

ค่าเป้าหมาย
61
62

63

6

12

24

18

กลยุทธ์ /แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าวหน้ า
ของเป้าหมาย

การบริ หารจัดการ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

จํานวนทีเพิ มขึน
ของกิจกรรมที
ประชาชนได้มี
ส่ วนร่ วมในการ
เสริ มสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน

ปี ละ 6โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม

หน่ วย
รับผิดชอบ

1.อบต.สัญจร
2.การจัดทําแผน
ชุมชนและ
แผนพัฒนา
ประจําปี
3.การจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
4.การจัดเก็บภาษี
เคลือนที
5.อบรมเพิ ม
ศักยภาพการ
ปฏิบตั ิหน้าทีของ
พนักงานส่ วน
ตําบล คณะ
ผูบ้ ริ หารฯ และ
สมาชิกสภา
6.อบรมคุณธรรม
จริ ยธรรม
พนักงานส่ วน
ตําบลและ

สํานักงานปลัด

หน่ วยสนับสนุน

สํานักงานปลัด

๕๓
พนักงานจ้าง

บทที 5
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
5.1 กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เชียงแรง โดยใช้แบบรายงาน 3 แบบตามรู ปแบบทีกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ นกําหนดเป็ นแนวทางไว้ คือ
1. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน แบบที 1 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
2. แบบติดตามแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน แบบที 2 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ
3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร อปท. ในภาพรวม
3.3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ (รายละเอียดแบบประเมินและแบบติดตามในภาค ผนวก)
4. การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

๕๔
ระบบติดตาม
ผู้ประเมิน
รายงาน
อบต.
1. ใช้แบบรายงานที 2 แบบติดตาม
ผลการดําเนินงานของ อบต.
รายไตรมาส (3 เดือน)
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา

ระยะเวลา
ทุกๆ
3 เดือน

ผู้ประเมิน
อบต.

ระบบประเมินผล
รายงาน
ระยะเวลา
1. ใช้แบบรายงานที 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของ
เมือ อบต.
อบต.
ประกาศใช้แผน
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. ใช้แบบรายงานที 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตาม
ทุกๆ 1 ปี
ยุทธศาสตร์
(ภายใน
2. ใช้แบบรายงานที 3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ธันวาคม)
ดําเนินงานของ อบต. ในภาพรวม
3. ใช้แบบรายงานที 3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ดําเนินงานของ อบต. ในแต่ละยุทธศาสตร์
4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระบบติดตาม
ผู้ประเมิน
คณะติดตามฯ

รายงาน
1. ตรวจสอบรายงาน
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ

ระบบประเมินผล
ระยะเวลา

ผู้ประเมิน

15 วันนับตังแต่รับรายงาน

คณะติดตามฯ

รายงาน
1. ตรวจสอบรายงาน
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ

ระยะ
เวลา
15 วันนับตังแต่รับรายงาน

๕๕
3. รายงานผลให้ผบู้ ริ หาร
ทราบ

3. เสนอผูบ้ ริ หารทราบ
ผูบ้ ริ หาร

1. เสนอสภาเพือทราบ
2. ประกาศให้ประชาชน
ทราบ

1.ภายในธันวาคม
2.ประกาศไม่นอ้ ยกว่า30วัน

๕๖
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ให้ผบู้ ริ หารท้องถิ นแต่งตังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น
ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ นทีสภาท้องถิ นคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ นทีประชาคมท้องถิ นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๓) ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเกียวข้องทีผูบ้ ริ หารท้องถิ นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริ หารทีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๕) ผูท้ รงคุณวุฒิทีผูบ้ ริ หารท้องถิ นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึงคนทําหน้าทีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึงคนทําหน้าทีเลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ นมีอาํ นาจหน้าที ดังนี
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ น เพือให้ผบู้ ริ หารท้องถิ นเสนอต่อสภาท้องถิ น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ นทราบโดยทัวกันอย่างน้อยปี ละหนึงครัง ภายในเดือน
ธันวาคม
ของทุกปี ทังนีให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตังคณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางานเพือช่วยปฏิบตั ิงานตามทีเห็นสมควร

๕๗
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
คําสั งองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงแรง
ที 583 / 2557
เรื อง แต่งตังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงแรง
..........................................................
เพือปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ น พ.ศ. 2548 ข้อ 8 จึงขอแต่งตังบุคคลทีมีรายชือและตําแหน่งดังต่อไปนีเป็ นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงแรง ประกอบด้วย
(1) พันโทพันธ์เทพ
ภู่สถิตย์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธาน
กรรมการ
(2) นายมานะ
เขจร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
(3) นายสมบูรณ์ ผันแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
กรรมการ
(4) นายเงิน
ยาวิชยั
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
กรรมการ
(5) นายวิชยั
วงศ์ใหญ่
ผูแ้ ทนประชาคมตําบล
กรรมการ
(6) นายอุดร
จตุนาม
ผูแ้ ทนประชาคมตําบล
กรรมการ
(7) นายชัยณฤทธิ
เทพอํานวย
ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเกียวข้อง(เกษตรตําบลเชียงแรง)กรรมการ
(8) นางดวงพร
ทนดี
ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเกียวข้อง(ครู กศน.อ.ภูซาง) กรรมการ
(9) นายนิคม
ทองอินทร์
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
กรรมการ
(10) นางปทิตตา
นันตาลิต
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
กรรมการ
(11) นายประสิ ทธิ
บรรจง
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
เลขานุการฯ
(12) นางอําพรรณ รวมสุ ข
เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูช้ ่วยเลขานุการฯ
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น มีอาํ นาจหน้าที ดังนี
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ นเพือให้
ผูบ้ ริ หารท้องถิ นเสนอต่อสภาท้องถิ นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนให้ทอ้ งถินทราบโดยทัวกันอย่างน้อยปี ละหนึงครัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทังนีให้ปิด
ประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
(4) แต่งตังคณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางานเพือช่วยปฏิบตั ิงานตามทีเห็นสมควร

๕๘
ทังนีตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
สั ง ณ วันที 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
(ลงชือ)
(นายสิ งห์คาํ เชียงแรง)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงแรง

3.กําหนดเครืองมือทีใช้ ในการติดตามและประเมินผล
แบบที ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
คําชีแจง : แบบที ๑ เป็ นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครัง หลังจากทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว
ชือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ..............องค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงแรง............................................
มี
ไม่มี
ประเด็นการประเมิน
การดําเนินงาน การดําเนินงาน
ส่ วนที 1 คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิน
1. มีการจัดตังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นเพือจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนืองสมําเสมอ
4. มีการจัดตังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นและประชาคมท้องถิ นพิจารณาร่ างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่ วนที 2 การจัดทําแผนการพัฒนาท้ องถิน
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ นมาจัดทําฐานข้อมูล

๕๙
8. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิ น (swot) เพือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ น
10. มีการกําหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ นทีสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ น
11. มีการกําหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ นทีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาทียังยืน
13. มีการกําหนดเป้ าหมายการพัฒนาท้องถิน
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ทีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกําหนดรู ปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

แบบที 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินรายไตรมาส (3 เดือน)
คําชีแจง : แบบที 2 เป็ นแบบติดตามตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกาํ หนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ มตังแต่สิ นสุดการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ มตังแต่สิ นสุดการ
ดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรื อไตรมาสที 1
ส่ วนที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. ชือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น...............................................................................................................
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที
(1) ไตรมาสที 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที 2 (มกราคม-มีนาคม)
(3) ไตรมาสที 3 (เมษายน-มิถุนายน)
(4) ไตรมาสที 4 (กรกฎาคม-กันยายน)
ส่ วนที 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

๖๐
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปี ที 1 พ.ศ.......
ยุทธศาสตร์

ปี ที 2 พ.ศ.......

ปี ที 3 พ.ศ........

จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ

รวม
จํานวน
โครงกา
ร

งบ
ประมาณ

1...
2...
ฯลฯ
รวม

4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปี .......

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการที
เสร็ จ
จํานวน ร้อย
ละ

จํานวน
จํานวน
โครงการทีอยู่ โครงการทียัง
ในระหว่าง
ไม่ได้
ดําเนินการ
ดําเนินการ
จํานวน ร้อย จํานวน ร้อย
ละ
ละ

จํานวน
โครงการทีมี
การยกเลิก

จํานวน
โครงการทีมี
การเพิ มเติม

จํานวน
โครงการ
ทังหมด

จํานวน ร้อย
ละ

จํานวน ร้อย
ละ

จํานวน ร้อย
ละ

1...
2...
ฯลฯ
รวม

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ...........
งบปกติ
เงินสะสม
งบหน่วยงานอืน
รวม
ยุทธศาสตร์
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อย จํานวน ร้อยละ
เงิน
เงิน
เงิน
ละ
เงิน
1...
2...
ฯลฯ

๖๑
รวม
ส่ วนที 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการทีได้ รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6.โครงการทีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี ............
ผลการดําเนินงาน
โครงการ
ดําเนินการ อยูใ่ นระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็ จแล้ว
ดําเนินการ
ดําเนินการ
รวม
-

งบประมาณ
งบประมาณที งบประมาณที
ได้รับ
เบิกจ่ายไป
-

ส่ วนที 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิ าน
7. .......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .........................
...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .........................
...............................................................................................................................................................................

๖๒
แบบที 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คําชีแจง : แบบที 3/1 เป็ นประเมินตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นตามยุทธศาสตร์ทีกําหนดไว้ และมีกาํ หนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครัง หลังจาก
สิ นสุดปี งบประมาณ
ส่ วนที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. ชือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น.........................................................................................................
2. วัน/เดือน/ปี ทีรายงาน......................................................................................................................
ส่ วนที 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี .................
1. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการทีปรากฏอยูใ่ นแผนและจํานวนโครงการทีได้ปฏิบตั ิ
2. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
จํานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
ทีปรากฏอยูใ่ นแผน
ทีได้ปฏิบตั ิ
1...
2...
ฯลฯ
รวม

๖๓

แบบที 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถินในภาพรวม
(คิดเป็ นร้อยละ)
ประเด็น
1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/
กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลของ
โครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่ งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาทีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ น
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
9) ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก
(10)

พอใจ
(7)

พอใจน้อย
(4)

๖๔

แบบที 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ อปท.ในแต่ละยุทธศาสตร์
ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที 1.........………………………………………………………………………………..
1) ความพึงพอใจของผูเ้ กียวข้อง (คิดเป็ นร้อยละ)
ประเด็น

พอใจมาก
(10)

พอใจ
(7)

พอใจน้อย
(4)

1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/
กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลของ
โครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่ งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาทีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ น
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
9) ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม
ภาพรวม
(2) การเปลียนแปลงของชุมชนตามตัวชีวัดทีเลือก
ตัวชีวัดทีเลือก

หน่ วย

ผลการดําเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดําเนินการ ดําเนินการ เพิม/ลด
(จํานวน) (จํานวน)

๖๕

