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ค าน า 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย (พ.ศ.2558 – 2562) 
เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ได้ระดมความคิด ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยกรอบ
แนวความคิดของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555 - 2559) นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเชียงราย 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย จึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่เป็นเครื่องมือในการน าทิศทางการพัฒนาภายใต้การมีวิสัยทัศน์ร่วม
ของประชาคมต าบล มีการพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขร่วมกันซึ่งผล
ของยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจะเป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้นโยบายของผู้บริหารมีทิศทางที่ชัดเจน
สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ตรงจุด และถูกทิศทางอันจะน าไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในรูปของโครงการ 
กิจกรรม และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมอย่างจริงจัง และยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 บทบาท อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบมีความเป็นอิสระพอสมควร ความส าคัญ
ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายที่จะด าเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของ
ตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น การด าเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การวางแผนในการด า เนินการบริหารจึงเป็น
กลไกที่ส าคัญ ที่ท าให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลย์และมี
ประสิทธิภาพ จะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และท าให้บรรลุตามความมุ่งหมาย 
 
1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่จะ
ด าเนินการพัฒนาในอนาคต โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระบวนการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการดาเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย บนพ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ 
ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อก าหนดต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย โดย
สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ครอบคลุมทุกด้าน องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีดอนไชย จึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
 
3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  
การผังเมือง ปัญหาของท้องถิ่นและให้ค าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดประชุมประชาคม
เพ่ือระดมปัญหาและข้อคิดเห็นในการพัฒนา 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาต่อไป 



 3. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นหลังจาก
คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาแล้ว 
 4. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดโดยเฉพาะการประสานโครงการ/กิจกรรม ที่เกินศักยภาพของท้องถิ่น 
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
ประโยชนข์องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 2. ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้บริหารบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างมี
 ประสิทธิภาพ 
 4. แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมี
 ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา 
 5. สามารถก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย เป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนา 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนา ที่ท าให้การดารงชีวิตของประชาชนมี
ความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุตามเป้าหมายได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆ 
ฝ่าย ในการที่จะนาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ  

 

ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเทิง 
ห่างจากตัวอ าเภอเทิง 19 กิโลเมตร ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา ลาดลงสู่ 
ล าน้ าอิง มีแม่น้ าลอยและแม่น้ าอิงไหลผ่าน  

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับต าบลปล้อง 
ทิศตะวันออก ติดกับต าบลหนองแรด 
ทิศตะวันตก ติดกับต าบลแม่ลอย 
ทิศใต้ ติดกับล าน้ าอิง และเขตต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
เส้นทางหลวงสายหลักของต าบลศรีดอนไชย คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
1020 (สายเทิง – เชียงราย) 

          เนื้อที่            องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย มีเนื้อที่โดยประมาณ 66.50 ตารางกิโลเมตร  
                              หรือ 41,563 ไร่ 

เขตการปกครอง  จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย เต็มทั้งหมู่บ้าน 10 หมู่ 
 ได้แก่ 

หมู่ที่ 1 บ้านป่ารวก  หมู่ที่ 2 บ้านม่อนมะปราง 
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง   หมู่ที่ 4 บ้านหนองเลียบ 
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งต้อม  หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงงาม 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แม่ลอย  หมู่ที่ 8 บ้านม่อนหลวง 
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสง่า  หมู่ที่ 10 บ้านม่อนหินแก้ว 

ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 4,645  คน   แยกเป็นชาย 2,306 คน   หญิง 2,339  คน  
                    จ านวนครัวเรือน 1,604  ครัวเรือน  

การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง 
  โรงเรียนอาชีวะศึกษา - แห่ง 
  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง 
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  10 แห่ง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง 

 ศาสนา  วัด   6 แห่ง 
  ส านักสงฆ์  1 แห่ง 
  มัสยิด   - แห่ง 
  ศาลเจ้า   - แห่ง 
  โบสถ์   - แห่ง 



 สาธารณสุข  โรงพยาบาลของรัฐ   - แห่ง 
  สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน  - แห่ง 
  โรงพยาบาทส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 1 แห่ง 
  สถานพยาบาลเอกชน   - แห่ง 
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   - แห่ง 
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ 100 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สถานีต ารวจ    - แห่ง 
  สถานีดับเพลิง    - แห่ง 
  ตู้ยามต ารวจประจ าต าบล    1 แห่ง 
  อปพร. 2 รุ่น    117 คน 
  สมาชิกต ารวจบ้าน  1  รุ่น  121 คน 
  สมาชิกกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ (กนช.)     141 คน 
  ทีมกู้ชีพกู้ภัย    10 คน 

ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ล าน้ า , ล าห้วย   8 สาย 
  บึง , หนองและอ่ืน ๆ  14 แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  ฝาย    14 แห่ง 
  บ่อน้ าตื้น   74  แห่ง 
  บ่อบาดาล   66 แห่ง 
  สระน้ า    155 แห่ง 
  ประปาหมู่บ้าน   10 แห่ง 

 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ป่าชุมชน หมู่ที่ 1 - 10 

 การท่องเที่ยว   โบราณสถานพระธาตุจอมพ้น 
    โบราณสถานพระธาตุปูหลง 
    ประเพณีบุญบั้งไฟ 

 

2.2   ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น  
 
   โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

1. จ านวนบุคลากร     26 คน 
 ต าแหน่งในส่วนส านักปลัด    12 คน 
 ต าแหน่งในส่วนการคลัง    4 คน 
 ต าแหน่งในส่วนโยธา    2 คน 
 ต าแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  8 คน 
2. ระดับการศึกษาของบุคลากร 



 ประถมศึกษา     - คน 
 มัธยมศึกษา /อาชีวศึกษา /ปวส.   10 คน 
 ปริญญาตรี     10 คน 

  สูงกว่าปริญญาตรี    5 คน 
 

งบประมาณ 
       1. รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 เงินรายได้จากท้องถิ่น        13,000,000.00 บาท 
 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล          6,200,000.00 บาท 
 รายได้รวม         19,200,000.00 บาท 

 
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

  เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย พอสรุปได้ดังนี้ 
  เครื่องโทรศัพท์     7 เครื่อง 
  เครื่องโทรสาร     1 เครื่อง 
  เครื่องพิมพ์ดีด       1 เครื่อง 
  เครื่องคอมพิวเตอร์    30 เครื่อง 
  เครื่องถ่ายเอกสาร    2  เครื่อง 
  กล้องถ่ายรูป     4 ตัว 
  เครื่องเล่น VCD     1 เครื่อง 
  เครื่องรับโทรทัศน์ 24 นิ้ว   2 เครื่อง 
  เครื่องรับส่งวิทยุ     2 เครื่อง 
  รถจักรยานยนต์     2 คัน 
      รถยนต์      1 คัน 

  

2.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 

 การด าเนินงานด้านเศรษฐกจิ 
- ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในแต่ละหมู่บ้าน 
- สนับสนุนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้ทุกหมู่บ้าน 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในต าบล 

การด าเนินงานด้านสังคม 
- รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับต าบลและหมู่บ้าน 
- ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด  เพ่ือให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
- ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม  และนันทนาการเนื่องในโอกาสต่าง ๆ  
- ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง  โดยการจัดประชุมประชาคมในระดับต าบลและหมู่บ้าน 
 

การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



- ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านและเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
- ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
- ก่อสร้างและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในต าบล 
- สร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านภายในต าบล  

การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 
- ส่งเสริมให้มีบ่อบาดาล  สระน้ า  อ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ต าบล 
- ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน และขุดสระเก็บน้ าขนาดเล็ก 

การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
- ส่งเสริมการก าจัดยุงลายเพ่ือป้องกันไข้เลือดออกร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ 
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ในชุมชน 
- สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับงานสาธารณสุขภายในต าบล 

การด าเนินงานด้านการเมือง การบริหาร 
- ส่งเสริมให้สมาชิก  อบต.มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
- ส่งเสริมให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
- สนับสนุนส่งเสริมการเลือกตั้ง  ให้บริสุทธิ์  ยุติธรรม 
- อบรมบุคลากรของ อบต.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุนการศึกษาและอุปกรณ์แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน 
- ส่งเสริมสนับสนุน  การจัดงานประเพณีท่ีส าคัญต่าง ๆ ของท้องถิ่น 
- ด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  โครงการ 
  อาหารเสริม (นม)  อาหารกลางวัน  , โครงการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  ของชุมชน เป็นต้น 
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาผู้น าชุมชนเพ่ือเพ่ิมความรู้  ความสามารถ 

การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ชุมชน 
- สนับสนุนให้มีการปลูกป่าชุมชนหรือป่าเศรษฐกิจ , ตลอดจนสมุนไพรต่าง ๆ 
- ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีศักยภาพดีขึ้น 
- รณรงค์ป้องกันการเผาป่าในหน้าแล้ง  และการสร้างแนวกันไฟป่า 

การด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
- มีการเพิ่มบุคลากร  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างเพ่ือรองรับ ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 
- มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นระบบ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ  อบต. 
- ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นท่ีในการ  
  รองรับโครงการถ่ายโอนต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

 



บทท่ี 4   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 
4.1 วิสัยทศัน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) 

“ศรีดอนไชยชุมชนน่าอยู่ เพรียบพร้อมด้วยบริการสาธารณะ สวัสดิการสังคม ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

    บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ” 
 
4.2 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (Mission) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. แก้ไขปัญหาความยากจนโดยการสร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้  
3. ส่งเสริมการกีฬาและสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง    
4. พัฒนางานสวัสดิการสังคมและความปลอดภัยในชุมชน  
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการผลิตและการตลาด 
6. อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักธรรมมาภิบาล 

 
4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)       

1. ประชาชนทุกระดับมีการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบให้ทันต่อความก้าวหน้าเทคโนโลยี 
2. ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว/ปี เพ่ิมข้ึน 
3. สร้างอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน  
4. พัฒนาประชาชนมีคุณภาพทั้งคุณธรรมและสุขภาพอนามัย 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. มีโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาต าบล 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
8. วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดอย่างมีคุณค่า 

 
4.4 เป้าประสงค ์
 1)  โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้มาตรฐาน และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 2)  เพ่ิมระสิทธิภาพระบบการผลิตทางการเกษตรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
 3)  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 4)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 5)  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาสังคม 
 6)  การท าให้ประชากรในพ้ืนที่ยึดการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 7)  การจัดการศึกษา ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 8)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนาและมีระบบ 
 เทคโนโลยีที่ทนัสมัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 



 
 
 
4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี        
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ และเศรษฐกิจครัวเรือน 
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
    
 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
    1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      แนวทางการพัฒนาที่ 1.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
      แนวทางการพัฒนาที่ 2.  ส่งเสริมงานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
   
 2. ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ และเศรษฐกิจครัวเรือน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1.  ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ 
  แนวทางการพัฒนาที่  2.  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การกีฬา และสิ่งแวดล้อม 
       แนวทางการพัฒนาที่ 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขภายในต าบล 
      แนวทางการพัฒนาที่ 2.  ส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว 
       แนวทางการพัฒนาที่ 3.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน 
      แนวทางการพัฒนาที่ 1.  ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       แนวทางการพัฒนาที่ 2.  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในต าบล 
       แนวทางการพัฒนาที่ 3.  ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม  
    5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       แนวทางการพัฒนาที่ 1.  ปรบัปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า สะพาน ประปา แหล่งน้ า 
และ 
                                        โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 
      แนวทางการพัฒนาที่ 2.  ปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร ลานกิจกรรมและที่สาธารณะ
ประโยชน์  
   6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
      แนวทางการพัฒนาที่ 1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กร 
       แนวทางการพัฒนาที่ 2.  เสริมสร้างธรรมมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 



ยทุธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1. ส่งเสริมและพฒันาการศึกษาท้ังในและนอกระบบ ส่วนการศึกษา ฯ

2. ส่งเสริมและพฒันาศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ฯ

2. ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ และเศรษฐกจิครัวเรือน 1. ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ส านักงานปลัด
2. ส่งเสริมการเกษตรอนิทรีย์และเศรษฐกจิพอเพยีง ส านักงานปลัด

3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข  การกฬีา และส่ิงแวดล้อม 1. ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุสขภายในต าบล ส านักงานปลัด
2. ส่งเสริมการกฬีาและการท่องเท่ียว ส านักงานปลัด
3. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ส านักงานปลัด

4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน 1. ป้องกนัและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส านักงานปลัด
2. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในต าบล ส านักงานปลัด
3. ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม ส านักงานปลัด

5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 1. ปรับปรุงและกอ่สร้างถนน ทางระบายน้ า สะพาน ประปา แหล่งน้ า และ กองช่าง
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ าเป็น
2. ปรับปรุงและกอ่สร้างอาคาร ลานกจิกรรมและท่ีสาธารณะประโยชน์ กองช่าง

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี 1. พฒันาระบบการบริหารจัดการขององค์กร ส านักงานปลัด
2. เสริมสร้างธรรมาภิบาล และการมส่ีวนร่วมของประชาชน ส านักงานปลัด

บทที ่5 ยทุธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาทอ้งถ่ิน

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่6 
การน าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถ่ินไปสูก่ารปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

………………………………….  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว3324  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548  ซึ่งจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหาความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายแบบ   บูรณาการ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ดังนั้น การท าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ จึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทาง ดังนี้  
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการน าไปจัดท า
เป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 3 ปี และองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการปฏิบัติ เพ่ือบรรลุ
จุดประสงค์ของแผนงานโครงการ  
 2. สนับสนุนให้หน่วยงานอ่ืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนเป็นผู้ดาเนินการใน
กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีความพร้อมหรือไม่มีศักยภาพเพียงพอและมีหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน มี
ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดาเนินงานมากกว่า  
 3. การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอ่ืนในการดาเนินงานใน
กรณีที่การปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กรโดยอาจดาเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วน  สหการ 
หรือคณะทางาน หรือคณะกรรมการ  
 4. การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนอ่ืนเป็นผู้จัดสรร
งบประมาณและการดาเนินการตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารท้องถิ่นและ
คณะกรรมการการพัฒนาคณะกรรมการประสานการพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตามลาดับ 
หน่วยงานดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโดยการกากับดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหาร ดังนี้ 
  1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. กองคลัง  
  3. กองช่าง  
  4. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 
กำรติดตำมประเมินผล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าและประสานงานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 38 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาคัดเลือกจ านวนสามคน  
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน )  
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือก (ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน)  
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง (จ านวน 2 คน )  



 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก (คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน )  

 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ งทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที ่ 
 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (3) รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น        
ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา             
ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ขอทุกปี ทั้งนี้ให้ติด
ประกาศ   โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

 


