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บทน า 

 

ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะ
จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแตํละปี ซ่ึงจะมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี 
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปน็ประจําทุกปีและยังเปน็การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วํา
ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได๎มากกวําหนึ่งแนวทางและภายใต๎แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  
จะมีโครงการ/กิจกรรมได๎มากกวําหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต๎องนํามาดําเนินการเพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ตอ๎งการในแตํละยุทธศาสตร์การพัฒนาซ่ึงจะมีผลตํอวัตถุประสงค์ เปูาหมาย จุดมํุงหมายการพัฒนาอยํางย่ังยืน
และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาท๎องถิ่น เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจํายประจําปี กลําวคือ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใช๎การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี โดยนําโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาท๎องถิ่นในปีที่จะจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปีไปจัดทํางบประมาณเพื่อให๎กระบวนการ 
จัดทํางบประมาณเป็นไปด๎วยความรอบคอบและผํานกระบวนการการมีสํวนรํวมของประชาชนในพื้นที่ 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

1. เพื่อให๎มีการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์และมีเปูาหมายการพัฒนาที่ชัดเจน 
2. เพื่อให๎มีระบบและขั้นตอนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให๎มีการบริหารงานเป็นไปตามความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นและประชาชนในท๎องถิ่นได๎มีสํวน

รํวมในการบริหารการพัฒนาอยํางแท๎จริง 
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติกับหนํวยงานอื่น 
5. เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ประมวลผลข๎อมูลตํางๆ ซ่ึงแสดงในรูปของแผนงาน/โครงการซ่ึงมีความสัมพันธ์

สอดคล๎องกันระหวํางแผนงาน/โครงการประจําปี 
6. เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนากําหนดจุดหมายและแนวทางในการพัฒนาซ่ึงสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์  

เปูาหมายรวม และความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น 
7. เพื่อจัดเตรียมโครงการพัฒนาตํางๆ ให๎อยํูในลักษณะที่พร๎อมจะบรรจุในเอกสารหรือข๎อบังคับงบประมาณ

รายจํายประจําปีและนําไปปฏิบัติได๎ทันทีเมื่อได๎รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
 

1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับประชาคมท๎องถิ่น  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมํุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหา
ความต๎องการของประชาคมและชุมชน โดยให๎นําข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตํางๆและข๎อมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต๎องการ 
และข๎อมูลนํามาจัดทํารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นแล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
4. ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นและประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
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 ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอสภาองค์การบริหารสํวนตําบลเพื่อให๎ความเห็นชอบกํอนแล๎ว
ผู๎บริหารท๎องถิ่นจึงจะพิจารณาอนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป 
   

ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

 การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎พิจารณาอยํางรอบคอบให๎
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวํางแนวทางการดําเนินงานตํางๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและสํงผลในเชิงสนับสนุนและ 
เป็นอุปสรรคตํอกันเพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช๎ทรัพยากร 
การบริหารของท๎องถิ่นอยํางมีประสิทธิภาพเพื่อให๎เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด โดยทรัพยากรการบริหารประกอบไปด๎วย 

1. เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเองและแหลํงงบประมาณภายนอก 
2. คน ซ่ึงหมายความรวมตั้งแตํผู๎บริหารท๎องถิ่น พนักงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกระดับ ซ่ึงจะมี 

ความแตกตําง หลากหลายทั้งด๎านความรู๎ ทักษะและทัศนคติ ซ่ึงองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎อง  
นําศักยภาพของกําลังคนเหลํานั้นมาใช๎ รวมทั้งต๎องพัฒนากําลังคนเพื่ อเพิ่ม  ประสิทธิภาพการทํางานให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและถ๎าพิจารณาในความหมายอยํางกว๎างแล๎วอาจหมายความรวมถึงประชาชน
ในท๎องถิ่นซ่ึงจะมีสํวนในการพัฒนาท๎องถิ่นด๎วย 

3. วัสดุอุปกรณ์  หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่จะสามารถนํามาใช๎ในการบริหารจัดการ
ท๎องถิ่นให๎เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให๎มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก๎าวหน๎าของ
สังคมโดยสํวนรวมได๎อยํางเทําทันและใช๎วัสดุอุปกรณ์อยํางเต็มศักยภาพ 

4. การบริหารจัดการ  เป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนทรัพยากรทั้ง 3 ประการข๎างต๎นให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและ
มีสภาพการพัฒนาอยํางย่ังยืน การบริหารจัดการเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต๎องศึกษาและนําไปปฏิบัติอยําง
ตํอเนื่อง 
 

   คณะผู๎จัดทําหวังเป็นอยํางย่ิงวําแผนพัฒนาท๎องถิ่นฉบับนี้จะเป็นแผนที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการนํา
นโยบายในระดับตํางๆ   มาเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง  

 
 

                                                                                        วําที่ร๎อยตรี 
                                                                                                       (สุรพงค์  กาบวัง) 
                                                                                        นายกองค์การบริหารสวํนตําบลดอยหลํอ 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

ตําบลดอยหลํอ  อําเภอดอยหลํอ  จังหวัดเชียงใหมํ  อยูํหํางจากตัวจังหวัดเชียงใหมํ 45 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 93 ตาราง
กิโลเมตร  หรือประมาณ  57,500  ไรํ  มีอาณาเขตติดตํอดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดตํอกับ  ตําบลสันติสุข, ตําบลสองแคว  อําเภอดอยหลํอ 
   ทิศใต๎   ติดตํอกับ  ตําบลขํวงเปา    อําเภอจอมทอง 
   ทิศตะวันออก ติดตํอกับ  อําเภอเวียงหนองลํอง ,อําเภอปุาซาง  จังหวัดลําพูน 
   ทิศตะวันตก  ติดตํอกับ  เทือกเขาถนนธงชัย (ดอยอินทนนท์) 
-   สภาพภูมิประเทศ  มีเปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 2 – 5 %  สภาพพ้ืนที่สํวนใหญํจะเป็นที่ดอนและมีที่ราบเชิงเขา

ลาดเอียงไปทางทิศใต๎ของตําบลและมีที่ราบลุํมติดแมํน้ํา ซ่ึงเป็นเขตพื้นที่ปุาสงวน ปุาเสื่อมโทรม มีพื้นที่ทําการเกษตร  
สํวนทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของตําบลจะเป็นที่สูงเป็นภูเขาสํวนใหญํจะเป็นพื้นที่เขตปุาสงวน,ปุาเสื่อมโทรมมีพื้นที่
ทําการเกษตรเพียงบางสํวน  โดยมีการจําแนกเป็นพื้นที่ราบ 52,500 ไรํ  (ร๎อยละ 91.3) ภูเขา  2,500  ไรํ  (ร๎อยละ 4.3) 
และพ้ืนที่น้ํา 2,000  ไรํ  (ร๎อยละ 3.4) อื่น ๆ จํานวน  500  ไรํ  (ร๎อยละ  1)   

-   สภาพภูมิอากาศ 
ฤดูร๎อน  ชํวงระยะเวลาตั้งแตํเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 28.9องศาเซลเซียสปริมาณน้ําฝน  

218.02  มม. 
ฤดูฝน  ชํวงระยะเวลาตั้งแตํเดือน มิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 24.6องศาเซลเซียสปริมาณน้ําฝน  

549.65  มม. 
ฤดูหนาว ชํวงระยะเวลาตั้งแตํเดือน พฤศจิกายน  ถึง เดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ย  22.75 องศาเซลเซียสปริมาณน้ําฝน  

71.07  มม. 
 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
                ตําบลดอยหลํอ  มีพื้นที่ทั้งหมด  93  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  57,500  ไรํ  โดยแบํงการปกครอง
ออกเป็น 26 หมํูบ๎าน ซ่ึงได๎แกํ 

หมูํที่ 1 บ๎านสันหิน                          หมูํที่ 14 บ๎านหลังมํอน 
หมูํที่ 2 บ๎านเหลําป๋วย     หมูํที่ 15  บ๎านห๎วยเปายง 
หมูํที่ 3 บ๎านเหลําเปูา     หมูํที่ 16  บ๎านไรํพัฒนา 
หมูํที่ 4 บ๎านปากทางเจริญ     หมูํที่ 17  บ๎านใหมํพัฒนา 
หมูํที่ 5 บ๎านห๎วยโจ๎     หมูํที่ 18  บ๎านโทกเสือ   
หมูํที่ 6 บ๎านดอยหลํอ     หมูํที่ 19  บ๎านทําล๎อ 
หมูํที่ 7 บ๎านวังขามปูอม     หมูํที่ 20  บ๎านห๎วยทราย 
หมูํที่ 8 บ๎านดงปุาหวาย     หมูํที่ 21  บ๎านไรํสวํางอารมณ์ 
หมูํที่ 9 บ๎านปากทางสามัคคี    หมูํที่ 22 บ๎านวังธารทอง 
หมูํที่ 10  บ๎านทําโชค     หมูํที่ 23  บ๎านไรํบน 
หมูํที่ 11  บ๎านดอยน๎อย     หมูํที่ 24  บ๎านดอนชื่น 
หมูํที่ 12  บ๎านห๎วยทัง     หมูํที่ 25  บ๎านเวียงทอง 
หมูํที่ 13  บ๎านสิริมังคลาจารย์    หมูํที่ 26  บ๎านไรํบวกบง 
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3. ประชากร  
จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร ชาย หญิง 
1 บ๎านสันหิน 272 682 334 348 
2 บ๎านเหลําป๋วย 278 606 270 336 
3 บ๎านเหลําเปูา 287 685 344 341 
4 บ๎านปากทางเจริญ 538 813 393 420 
5 บ๎านห๎วยโจ ๎ 292 480 235 245 
6 บ๎านดอยหลํอ 217 419 208 211 
7 บ๎านวังขามปูอม 154 362 175 187 
8 บ๎านดงปุาหวาย 198 399 191 208 
9 บ๎านปากทางสามัคค ี 157 403 194 209 
10 บ๎านทําโชค 124 281 136 145 
11 บ๎านดอยน๎อย 145 392 201 191 
12 บ๎านห๎วยทัง 138 363 174 189 
13 บ๎านสิรมิังคลาจารย ์ 154 353 171 182 
14 บ๎านหลังมํอน 231 442 206 236 
15 บ๎านห๎วยเปายง 127 327 158 169 
16 บ๎านไรํพัฒนา 135 352 170 182 
17 บ๎านใหมํพัฒนา 261 361 306 325 
18 บ๎านโทกเสือ 194 410 209 201 
19 บ๎านทําล๎อ 142 339 176 163 
20 บ๎านห๎วยทราย 384 618 293 325 
21 บ๎านไรสํวํางอารมณ ์ 214 468 226 242 
22 บ๎านวังธารทอง 167 362 187 175 
23 บ๎านไรํบน 176 349 176 173 
24 บ๎านดอนช่ืน 146 314 155 159 
25 บ๎านเวียงทอง 258 517 257 260 
26 บ๎านไรํบวกบง 108 308 156 152 
 รวม 5,461 11,675 5,701 5,974 

                                                                                                                
ที่มา   สํานักทะเบียนอําเภอดอยหลํอ (ข๎อมูล  ณ  วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน  2562) 

 ตําบลดอยหลํอ มีประชากรรวมทั้งสิ้น  11,675 คน  แยกเป็นชาย  5,701 คน  หญิง  5,974 คน  จํานวน
ครัวเรือน   5,461 ครัวเรือน  (จากการสํารวจ ณ  วันที่ 10 เดือนมิถุนายน  2562) ประชากรตําบลดอยหลํอ  90 %  เป็นคน
ในพื้นที่ และอีก 10 % เป็นคนในภาคกลาง ซึ่งเป็นทหารผํานศึกที่เข๎ามาอยูํอาศัยอยูํ ในพื้นที่ที่รัฐบาลได๎จัดสรรให๎ 
และนอกจากนี้ยังมีแรงงานอพยพ เชํน พมํา,ไทยมูเซอ,ไทยใหญํ, ไทยลื้อ ซึ่งเป็นชนกลุํมน๎อยที่เข๎ามาทํางานในสวนลําไยของ
ชาวบ๎านในตําบลดอยหลํอ และบางสํวนก็เป็นพระภิกษุ สามเณร ที่เข๎ามาจําพรรษาอยูํในวัด 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  6  แหํงได๎แกํ ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารสํวนตําบลดอยหลํอ 
- โรงเรียนอนุบาล  - แหํง 
- โรงเรียนประถมศึกษา  5  แหํงได๎แกํ 

    1.โรงเรียนบ๎านเจริญสามัคคี  หมูํที่  4   
2. โรงเรียนบ๎านดอยหลํอ  หมูํที่  25 

    3. โรงเรียนวัดวังขามปูอม  หมูํท่ี  9   
4. โรงเรียนบ๎านดงปุาหวาย  หมูํที่  8 

    5. โรงเรียนวัดดอนช่ืน  หมูํที่  2 
-โรงเรียนมัธยมศึกษา 1  แหํงได๎แกํ 

    1. โรงเรียนสองแคววิทยาคม  หมูํที่ 25 
-โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส )  2  แหํงได๎แกํ 

    1. โรงเรียนบ๎านเหลําเปูา  หมูํท่ี  3   
2. โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์  หมูํท่ี  18 

- ที่อํานหนังสือพิมพ์ประจําหมูํบ๎าน/ห๎องสมุดประชาชน   15  แหํง 
  4.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

- วัด                     13   แหํง 
-  สํานักปฏิบัติธรรม     2   แหํง  
-  สํานกัสงฆ์             3   แหํง 
- โบสถ ์   -   แหํง 

  4.3 สาธารณสุข 
   - สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูํบ๎าน  3  แหํง 
   - ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน  3 แหํง 
   - โรงพยาบาลของรัฐ จํานวน  30  เตียง  1 แหํง 
   - อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้ํา  ร๎อยละ 90 
 

   4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   - สถานีตํารวจ  1 แหํง 
   - สถานีดับเพลิง 1 แหํง    
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1  การคมนาคม 
- การคมนาคมสายหลัก ใช๎ทางหลวงแผํนดิน 108 (สายเชียงใหมํ – ฮอด) ระยะทาง 88 กม. 

 - การคมนาคมภายในหมูํบ๎านในตําบลดอยหลํอ เชํน ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ยังต๎องมีการกํอสร๎าง
และปรับปรุงซํอมแซมทั้งนี้การคมนาคมบางสํวนไมํสะดวกในชํวงฤดูฝน 

5.2 การโทรคมนาคม 
 -  ตําบลดอยหลํอมีมีโทรศัพท์มือถือไว๎ใช๎ร๎อยละ 99 
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5.3 การไฟฟ้า 
 - ตําบลดอยหลํอมีจํานวนผู๎ใช๎ไฟฟูาทั้งสิ้น 5,461 ครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ 100  ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 

5.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- ลําห๎วย  4  แหํง, บึงและหนองน้ําอ่ืน  14 แหํง 

5.5แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น    
  - ฝาย   2  แหํง 

  -บํอน้ําตื้น  450  แหํง 
  - สถานีสูบน้ําด๎วยพลังงานไฟฟูา  7  แหํง     ได๎แกํ 

1. สถานีสูบน้ําบ๎านเหลําป๋วย      ตั้งอยูํที่  หมูํ 5  บ๎านสองแคว  ตําบลสองแคว  
2. สถานีสูบน้ําบ๎านดอยหลํอ       ตั้งอยูํที่  หมูํ 7 บ๎านปุาลาน ตําบลสองแคว 
3. สถานีสูบน้ําบ๎านดอยน๎อย       ตั้งอยูํที่  หมูํ 11  บ๎านดอยน๎อย  ตําบลดอยหลํอ 
4. สถานีสูบน้ําบ๎านจอมทอง       ตั้งอยูํที่  หมูํ 11 บ๎านดอยน๎อย  ตําบลดอยหลํอ 
5. สถานีสูบน้ําห๎วยโจ๎-หนองผํา   ตั้งอยูํที่  หมูํ  6  บ๎านดอยหลํอ  ตําบลดอยหลํอ 
6. สถานีสูบน้ําห๎วยโจ๎-หนองผํา (2)    ตั้งอยูํที่  หมูํ  6  บ๎านดอยหลํอ  ตําบลดอยหลํอ 
7. สถานีสูบน้ําบ๎านโทกเสือ    ตั้งอยูํที่  หมูํ  11  บ๎านดอยหลํอ  ตําบลดอยหลํอ 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การท่องเท่ียวและการบริการ 
  ตําบลดอยหลํอ มีแหลํงทํองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญคือ “วัดพระธาตุดอยน๎อย”ซึ่งเป็นวัดที่สําคัญ
และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตําบลดอยหลํอ  และเป็นท่ีนับถือของบุคคลทั่วไป  นักทํองเที่ยวมักเข๎าเยี่ยมชมและสักการะพระ
ธาตุดอยน๎อย  และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันสวยงาม  ซึ่งเป็นจุดเดํนของการทํองเที่ยวตําบลดอยหลํอ 
  “เสาหินธรรมชาติผาชํอ”เป็นสถานท่ีที่กําลังจะมีการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ มีจุดเดํน คือ 
มีความแปลกของหินคล๎ายเสาย๎อยลงมาจากภูเขา ซึ่งเป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร๎างขึ้นที่นําจะได๎รั บความนิยมจาก
นักทํองเที่ยวในอนาคต 

 6.2  ภาคอุตสาหกรรม 
 ภาคอุตสาหกรรมของตําบลดอยหลํอ  สํวนใหญํเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังตัวอยํางเชํน    

- บริษัทโฟร์ที จํากัด   - โรงน้ําดื่ม     
- โรงสีขนาดเล็ก    - โรงน้ําแข็ง     
- โรงอบลําไย    - บริษัทปุ๋ยอินทรีย์ฟอสเฟส  จํากัด   
- ร๎านสะดวกซื้อ 7-eleven   - โลตัสเอ็กเพรส ฯลฯ 
 

6.3  ภาคเกษตรกรรม 
   ประชากรสํวนใหญํของตําบลดอยหลํอมีอาชีพเกษตรกรรม ถึงร๎อยละ 70 ผลผลิตทางการเกษตรที่
สําคัญได๎แกํ ลําไย, ข๎าว,แคนตาลูป,มะเขือเทศ, ฟักทองแฟนซี  เป็นต๎น  โดยเฉพาะลําไย เป็นพืชที่มีความนิยมปลูกมากท่ีสุดและ
เป็นสินค๎าทางการเกษตรที่สํงออกและทํารายได๎ให๎แกํตําบลมากท่ีสุด 
   

6.4 การส่งเสริมการลงทุน 
   การสํงเสริมการลงทุน มักมาจากเงินทุนสนับสนุนโครงการตําง ๆ ของรัฐบาลที่จัดสรรให๎แกํ 
อบต.นอกจากนี้ยังมีเงินทุนจากแหลํงเงินทุนอื่นๆ ที่เกษตรกรหรือผู๎ประกอบการสามารถกู๎ยืมนํามาลงทุนได๎ เชํน ธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารพาณิชย์ตําง ๆ เป็นต๎น 
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6.5 การเงินการธนาคาร 
   ในตําบลดอยหลํอมีธนาคารจํานวน 1 แหํง คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) ซึ่งตั้งอยูํหมูํที่ 4 บ๎านปากทางเจริญ 

 
6.6 การค้าขาย 

   ในพื้นที่ตําบลดอยหลํอ สํวนใหญํมีการค๎าขายระหวํางกันประเภทพืชผลทางการเกษตร 
เป็นสํวนใหญํ เชํน ลําไย แคนตาลูป มะเขือเทศ เป็นต๎น ซึ่งในแตํละหมูํบ๎านจะมีตลาดและร๎านค๎าปลีก เป็นศูนย์กลาง 
ในการแลกเปลี่ยน 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา ในพื้นที่ตําบลดอยหลํอ ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ  และมีประชาชน
บางสํวนนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม  
  7.2 ประเพณีและงานประจําปี ประเพณีสรงน้ําพระธาตุดอยน๎อย ประเพณีสรงน้ําพระธาตุดอยหลํอ 
ประเพณีสรงน้ําวัดฟูาหลั่ง ประเพณีไหว๎สาสมเด็จยํา งานภูมิปัญญาและของดีดอยหลํอ  
  7.3 ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การกวํางชน 
  7.4 สินค๎าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในพื้นที่ตําบลดอยหลํอ สินค๎าพื้นเมืองและของที่ระลึก ลําไยอบแห๎งสี
ทองผลไม๎อบแห๎งตําง ๆ  ผลิตภัณฑ์จานรองแก๎ว  
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 สภาพพื้นที่สํวนใหญํจะเป็นที่ดอนและมีที่ราบเชิงเขาลาดเอียงไปทางทิศใต๎ของตําบลและมีที่ราบลุํมติดแมํน้ํา  
ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ปุาสงวน ปุาเสื่อมโทรม มีพื้นที่ทําการเกษตร สํวนทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของตําบลจะเป็นที่สูง  
เป็นภูเขาสํวนใหญํจะเป็นพ้ืนท่ีเขตปุาสงวน ปุาเสื่อมโทรมมีพื้นที่ทําการเกษตรเพียงบางสํวน 
 
9. อื่น ๆ 

 9.1 มวลชนจัดต้ัง 
ในตําบลดอยหลํอ  มีการจัดตั้งกลุํมมวลชน เชํน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) , อาสาสมัครพัฒนา

ชุมชน (อช.) , กลุํมศิริสัมพันธ์,กลุํมผู๎สูงอายุตําบลดอยหลํอ, กลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงปลาในกระชัง, กลุํมสัจจะออมทรัพย์, กลุํมจัก
สานหัตถกรรม, กลุํมอาชีพนํ้าพริกตาแดง, กลุํมสตรีนวดแผนโบราณ, กลุํมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม๎, กลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงผึ้ง 
เป็นต๎น  

 
 9.2 ข้อมูลด้านความยากจน 
 โครงการกองทุนหมูํบ๎านมีหมูํบ๎านเข๎ารํวมโครงการจํานวน 26 หมูํบ๎าน มีสมาชิกที่เข๎ารํวมโครงการจํานวน 2,181 
ราย  รวมเป็นเงินหมุนเวียนให๎แกํสมาชิกเป็นเงิน 24,200,000 บาท 
 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตําบลดอยหลํอ มีจํานวนผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
จํานวน 15 ผลิตภัณฑ์ อาทิเชํน ไวน์สมุนไพรคนเมือง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 จากการประกวดระดับจังหวัด 
มีศูนย์การผลิตอยูํที่ หมูํที่ 22 บ๎านวังธารทอง และผลิตภัณฑ์จักสานจากสมุดโทรศัพท์ หมูํที่18 บ๎านโทกเสือ ซึ่งได๎ผลิตภัณฑ์
ระดับ 4 ดาว จังหวัดเชียงใหมํ และระดับ 3 ดาว ภาคเหนือ จากการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ( OPC )  
ปี 2546  ป็นต๎น 
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9.3ข้อมูลศักยภาพในต าบล 
       9.3.1ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวนบุคลากร    จํานวน  76  คน 
สํานักปลัด   32  คน    กองคลัง  10  คน 
กองชําง    7    คน    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  10  คน 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  16   คน 

ทั้งนี้รายชื่อของผู๎บริหาร, สมาชิกสภา และบุคลากรของ อบต. ดอยหลํอ  มีดังน้ี 
 

รายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 วําท่ีร๎อยตรีสุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารสํวนตําบล - 
2 นายบุญมี  เมฆโพธิ รองนายกองค์การบริหารสํวนตําบล - 
3 นายจรูญ  คําวงค์ษา รองนายกองค์การบริหารสํวนตําบล - 
4 นายพิสิทธ์ิ  สุรินทร์ต๏ะ เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนตําบล - 

 
รายชื่อสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมู่ที ่
1 นายธาดา   พรหมเสนใจ ประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบล หมูํที่ 22 
2 นายจรูญ   อินใจคํา รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบล หมูํที่ 5 
3 นายเกรียงไกร   ขุนยา สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 1 
4 นายเสกสันต์   เจรญิกุล สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 1 
5 นายปรีชา    พัลวัล สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 2 
6 นายจี๋   สุใจจา สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 2 
7 นางยุพิน    อํุนทราย สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 3 
8 นางเพียรศรี    ประทุมทา สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 3 
9 นายวิชัย   ญาติวงศ ์ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 4 
10 นายทรงยศ   จันต๏ะพรหม สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 5 
11 นายโอวาท  เตจ๏ะสา สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 6 
12 นายสวัสดิ์    บุญมีคํา สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 6 
13 นายเดช   แก๎วสุริยะ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 7 
14 นางสุกัญญา   อุปนันท์ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 8 
15 นางเจษฎาภรณ์    กันธิยะ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 9 
16 นายสุนทร   ใจพนะทอง สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 9 
 17 นายแก๎ว   ทรตัน สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 10 
18 นายเดช   วงค์ษายะ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 11 
19 นายคมเพชร   ใจม ี สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 12 
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รายชื่อพนักงานส่วนต าบลและลกูจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 
ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายชาคริต    มีราจง ปลัดองค์การบริหารสํวนตําบล   พนักงานสํวนตําบล 
2 นายศฤงคาร     อุปนันต์ หัวหน๎าสํานักงานปลัด พนักงานสํวนตําบล 
3 นายวสันต์   ปัญญาเลิศ ผู๎อํานวยการกองคลัง พนักงานสํวนตําบล 
4 นายยุทธศาตร์   สิงห์เปียง ผู๎อํานวยการกองชําง พนักงานสํวนตําบล 
5 นายนริันดร์  จันทร์ชัย ผู๎อํานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม พนักงานสํวนตําบล 
6 นางสาววริยา  กาวิล ผู๎อํานวยการกองบริหารการศึกษาฯ พนักงานสํวนตําบล 
7 นายณัฐวุฒิ   บุตรต๏ะ หัวหน๎าฝุายบริหารทั่วไป พนักงานสํวนตําบล 
8 นายธีรพงค์     แสนศรี นักพัฒนาชุมชน   พนักงานสํวนตําบล 

 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมูท่ี ่
20 นายตุํน   สิทธิชาต ิ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 12 
21 นายณัฐกฤชา   คําเสน สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 13 
22 นายทา   ปันลืมรินทร ์ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูที่ 14 
23 นายเดํนนคร   ปัญญา สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 14 
24 นายสุนทร   ต๏ะวันวงค ์ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 15 
25 นายสุรตัน์   ปันมาเรือน สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 15 
26 นายพิชัย   สารินจา สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 16 
27 นายวิโรจน์   ชํุมใจ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 17 
28 นายอินศร   เจรญิผล สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 17 
29 นายสุข   คําหมื่นยอง สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 18 
30 นายวิโรจน์  พรมปัญญา สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 18 
31 นายกันโท  มะโนปัน สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 19 
32 นายนิรันดร์  วังใหมํ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 19 
33 นายเกษม   แก๎วสุยะ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 20 
34 นายศราวุฒิ   ใจมูล สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 20 
35 นายตา  แสนคําปิน สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 21 
36 นายคําปัน  แสนกํอ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 21 
37 นายณัฐยศ  แก๎วนา สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 22 
38 นายสมบรูณ์   ปันปาละ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 23 
39 นายอมร    พัลวัล สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 24 
40 นายสุวรรณ   สิทธิชาต ิ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 24 
41 นายนิยม   สุกาละ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 25 
42 นางลักขณา   ปาปวน สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 25 
43 นายสังวรณ์   วงค์สิทธ์ิ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 26 
44 นางสุพิชญาณ์  พิเชฐสมบรูณ ์ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนตําบล หมูํที่ 26 
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ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
9 นางสาวศรัญญา  นันติอาจ เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป  พนักงานสํวนตําบล 
10 นางสาวศุภลักษณ์  เมฆโพธิ นักวิชาการประชาสมัพันธ์  พนักงานสํวนตําบล 
11 นางสุมิตรา   งามเจรญิ นักพัฒนาชุมชน   พนักงานสํวนตําบล 
12 นายธฤติ  งามเจรญิ นักปูองกัน พนักงานสํวนตําบล 
13 นายภูวนารถ  สันตา นิติกร พนักงานสํวนตําบล 
14 นางสาวรัชชกร    หล๎าแดง เจ๎าพนักงานธุรการ  พนักงานสํวนตําบล 
15 นางสุภาพร     โปลาศร ี นักวิชาการเงินและบญัชี  พนักงานสํวนตําบล 
16 นางนุชจรี     เดื่อไธสง นักวิชาการพัสด ุ พนักงานสํวนตําบล 
17 นางสาววริญภัคภรณ์   น่ิมอํอน เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานสํวนตําบล 
18 นายนิวัฒน์   สิทธิกิจ เจ๎าหน๎าท่ีวัสด ุ พนักงานสํวนตําบล 
19 วําท่ีร๎อยตรณีัฐวุฒิ  อุํนจิโน เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ปฏิบตัิงาน พนักงานสํวนตําบล 
20 นายณัฐพล    นกแก๎ว วิศวกรโยธา  พนักงานสํวนตําบล 
21 นายศักย์ศรณ์   วงค์ขัติย ์ นายชํางโยธา  พนักงานสํวนตําบล 
22 นายภานุพงศ์    มะณีทอง นายชํางโยธา พนักงานสํวนตําบล 
23 นายประเวทย์  ยาแปง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พนักงานสํวนตําบล 
24 นางสาวศิริพรรณ  อานันทนะ นักวิชาการศึกษา พนักงานสํวนตําบล 
25 นายสุจินต์    ศิรินทร์วงค์ พนักงานสูบน้ํา ลูกจ๎างประจํา 
26 นายถนัด  ศรียา พนักงานสูบน้ํา ลูกจ๎างประจํา 
27 นางศศกร    ผดุงพรรค ์ เจ๎าหน๎าท่ีจัดเก็บรายได ๎ ลูกจ๎างประจํา 
28 นายกฤศ    ปาปุาศักดิ์ พนักงานสูบน้ํา พนักงานจ๎างตามภารกจิ 
29 นางอัจฉรา   ปันวงษา ผู๎ชํวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานจ๎างตามภารกจิ 
30 นายอุเทน    บังคมเนตร ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ พนักงานจ๎างตามภารกจิ 
31 นายธวัชชัย  ใจวงค์แก๎ว  พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ๎าง 
32 นางกันยา  อุปนันท์ นักการภารโรง พนักงานจ๎างทัว่ไป 
33 นายเจรญิ  บุญติ๊บ คนงานเครื่องสูบน้ํา พนักงานจ๎างทั่วไป 
34 นายประชัญ  ใจยะปั๋น คนงานเครื่องสูบน้ํา พนักงานจ๎างทั่วไป 
35 นายสุรสิทธ์ิ  อินทนนท์ เจ๎าหน๎าท่ีรับสํงหนังสือ พนักงานจ๎างทั่วไป 
36 นางสาวชัชฎาภรณ์  พงษ์ปา เจ๎าหน๎าท่ีงานเอกสาร พนักงานจ๎างทัว่ไป 
37 นายอาทิตย์     ติ๊บธง เจ๎าหน๎าท่ีดับเพลิง พนักงานจ๎าง 
38 นายนันทกร  ทีระวงศ ์ คนงานท่ัวไป พนักงานจ๎างทั่วไป 
39 นายประจักษ์  หลํอเนตร คนงานท่ัวไป พนักงานจ๎างทั่วไป 
40 นายอังคาร  มณีขัตยิ ์ คนงานท่ัวไป พนักงานจ๎างทั่วไป 
41 นายณัฐพงศ์  ขาวพนัส คนงานท่ัวไป พนักงานจ๎างทั่วไป 
42 วําท่ีร๎อยตรีทศพล  จันทร์แดง คนงานท่ัวไป พนักงานจ๎างทั่วไป 
43 นางสาวธัญยชนก  เสาร์แก๎ว คนงานท่ัวไป พนักงานจ๎างทั่วไป 
44 นายบัณฑติ  หมีคณะ คนงานท่ัวไป พนักงานจ๎างทั่วไป 
45 นางสาวศศิธร  มาลีเซน คนงานท่ัวไป พนักงานจ๎างทั่วไป 
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ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
46 นายสุภาพ  ตาวงค ์ ผู๎ชํวยชํางโยธา พนักงานจ๎างตามภารกจิ 
47 นางสาวภาวินีย์  ใจใหญ ํ เจ๎าหน๎าท่ีลงรบัหนังสือ พนักงานจ๎างทั่วไป 
48 นายอภิรักษ์  วงศ์บุญเรือง เจ๎าหน๎าท่ีไฟฟูา พนักงานจ๎างทั่วไป 
49 นางสาวปิยะพร    พรหมจันใจ ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ พนักงานจ๎างตามภารกจิ 
50 นางสาวมานี   บุญต๏ะเลศิ ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสด ุ พนักงานจ๎างตามภารกจิ 
51 นายไพรวลัย์  อินต๏ะวร เจ๎าหน๎าท่ีกีฬาและนันทนาการ พนักงานจ๎างทั่วไป 
52 นางสาวสายใจ  อํุนทราย ครู ศพด. ตําบลดอยหลํอ พนักงานครู อบต. 
53 นางสมพร  ตาวงค ์ ครู ศพด. ตําบลดอยหลํอ พนักงานครู อบต. 
54 นางศิริลักษณ์  ออแก๎ว ครู ศพด. ตําบลดอยหลํอ พนักงานครู อบต. 
55 นางสาวประนอม   ปวนใจรัก ครู ศพด. ตําบลดอยหลํอ พนักงานครู อบต. 
56 นางจุฬาลักษณ์  แสนปุก ผู๎ชํวยครูดูแลเด็กฯ พนักงานจ๎างตามภารกจิ 
57 นางสาวจันทร์ยา    มะโนริ     ผู๎ชํวยครูดูแลเด็กฯ พนักงานจ๎างตามภารกจิ 
58 นางสิริมา       หล๎าทิพย ์ ผู๎ชํวยครูดูแลเด็กฯ พนักงานจ๎างตามภารกจิ 
59 นางจินตนา     กุณะ ผู๎ชํวยครูดูแลเด็กฯ พนักงานจ๎างตามภารกจิ 
60 นางสาวพรทิพย์  วิธุรัตน ์ ผู๎ชํวยครูดูแลเด็กฯ พนักงานจ๎างตามภารกจิ 
61 นางสาวนลัทพร  เกิดมงคล ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานสาธารณสุขชุมชน พนักงานจ๎างตามภารกจิ 
62 นายวันเสด็จ  พุทธไชย คนงานท่ัวไป พนักงานจ๎างทั่วไป 
63 นายจําลอง    ปูจาน คนงานท่ัวไป พนักงานจ๎างทั่วไป 
64 นายชัย     ปัญญา คนงานท่ัวไป พนักงานจ๎างทั่วไป 
65 นายสมชาย  อิวชาวนา คนงานท่ัวไป พนักงานจ๎างทั่วไป 
66 นายธีระวุฒิ  วงค์วิริยะ คนงานท่ัวไป พนักงานจ๎างทั่วไป 
67 นายศรายุทธ  วงค์ใจ คนงานท่ัวไป พนักงานจ๎างทั่วไป 
68 นายธวัชชัย  เตจ๏ะสา คนงานท่ัวไป พนักงานจ๎างทั่วไป 
69 นายเสกสรร  ขันโกน กู๎ชีพดอยหลํอ  จ๎างเหมาบริการ 
70 นายอนุพัฒน์  ปาปุาศักดิ์ กู๎ชีพดอยหลํอ  จ๎างเหมาบริการ 
71 นายณัฐวุฒิ  พลเมฆ กู๎ชีพดอยหลํอ  จ๎างเหมาบริการ 
72 นายเกียรติศักดิ์  อินมาใหม ํ พนักงานสูบน้ํา จ๎างเหมาบริการ 
73 นายสาคร  บังคมเนตร พนักงานสูบน้ํา จ๎างเหมาบริการ 
74 นางสาวสุกัญญา  จิตรักษา แมํบ๎าน จ๎างเหมาบริการ 
75 นางสาวสมจติร  นาทะทอง แมํบ๎าน จ๎างเหมาบริการ 
76 นายฉัตรชัย  อินต๏ะปาน นักการภารโรง จ๎างเหมาบริการ 

 
2.ระดับการศึกษาของบุคลากร 

ประถมศึกษา                           2 คน 
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา        15  คน   
ปริญญาตรี                                              36  คน 

 ปริญญาโท     11 คน 
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3.รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- รายได๎จัดเก็บ        3,501,947.78 บาท 
- รายได๎รัฐบาลจัดเก็บแล๎วจัดสรรให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่   33,588,652.25 บาท 
- รายได๎ที่รัฐบาลอุดหนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    45,214,535.33 บาท 
- รายได๎ทีร่ัฐบาลอดุหนุนให๎โดยระบุวัตถุประสงค์    4,993,066.92 บาท 
      รวม   87,298,202.28 บาท

        
4. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

1.การรวมกลุ่มของประชาชน 
จํานวนกลุํมทุกประเภท                 35        กลุํม 
แยกประเภทกลุํม 

    -กลุํมอาชีพ                                24 กลุํม 
   -กลุํมออมทรัพย์    9      กลุํม 
    -กลุํมกองทุนหมูํบ๎าน                26        กลุํม 

-กลุํมอื่น ๆ    -         กลุํม 
 
5.  ผลการพัฒนาในระยะทีผ่่านมา  

จากการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตําบลดอยหลํอ ที่ผํานมาจะเน๎นหนักไปทางด๎านการพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานเสียเป็นสํวนใหญํ สํวนการพัฒนาในด๎านอื่นก็มีบ๎างแตํก็ไมํมากนัก แตํถึงอยํางไรก็ตามการพัฒนาในด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐานไมํวําจะเป็นถนน แหลํงน้ํา ไฟฟูา สะพาน สิ่งตํางๆ เหลํานี้ประชาชนยังมีความต๎องการที่จะให๎มีการกํอสร๎างอยูํ 
เนื่องจากเป็นโครงสร๎างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ตํอการดํารงชีวิตของประชาชน เชํน การกํอสร๎างถนนภายในหมูํบ๎าน  
เพื่อความสะดวกสบาย ถนนลูกรังบดอัดเข๎าสูํพื้นที่การเกษตร ซึ่งจะทําให๎เกษตรกรสามารถขนสํงผลผลิตออกจากพื้นที่
การเกษตรได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการขุดลอกแหลํงน้ําเพื่อให๎สามารถกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ได๎ในปริมาณมาก กักเก็บไว๎ได๎นาน 
สามารถแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําใช๎ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในฤดูแล๎งได๎ 

 
สํวนการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได๎ของประชาชนนั้น จากการสังเกตและสุํมตัวอยํางแล๎ว โครงการที่ชาวบ๎าน

รวมกันเป็นกลุํมอาชีพน้ัน มักจะได๎รับการสนับสนุนจากสํวนราชการ สํวนภูมิภาค หรือสํวนกลาง  และได๎รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

จากการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตําบลดอยหลํอ ปรากฏวํา งบประมาณร๎อยละ 
 60 - 70 จะใช๎เพื่อพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน สํวนที่เหลือจะเป็นการพัฒนาในด๎านอื่นๆ เชํน การพัฒนาอาชีพ การศึกษา 
สังคม การบริหารและอื่นๆ 
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ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

       สถานการณ์แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ 
 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่าง เต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่่า 
คุณภาพและ สมรรถนะของแรงงานท่ียังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ ประเทศ มิติทางสังคมที่
การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความ ยากจนและความเหลื่อมล้่า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและ
การขยายโอกาสในการ เข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อม ที่การฟื้นฟูและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส่าคัญส่าหรับ การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ียังขาด ความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของ ประชาชนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่ก่าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้ง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มี
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากร สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบ ก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้าน
ความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเช่ือมโยงกัน อย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทาย 
ในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยจ่าเป็นต้องมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  ให้เจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 

วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมาย การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยําง ตํอเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ ประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และ มีคุณภาพ สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ สํวนรวม 
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด๎วย  1) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
2) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได๎  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
4) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ  การพัฒนาประเทศในชํวง
ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาต ิจะมุํงเน๎น การสร๎างสมดุลระหวํางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม โดยประกอบด๎วย 
6 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎าง ความสามารถในการแขํงขัน ยุทธศาสตร์
ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และ  ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร
จัดการสภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก ระดับ ตั้งแต่
ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความ
มั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน 
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อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์ กรที่ไม่ใช่รัฐ  
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  

ตัวช้ีวัด ประกอบด๎วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ  
(3) ความพร๎อมของกองทัพ หนํวยงานด๎านความมั่นคง และการมี สํวนรํวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด๎านความมัน่คงของไทยในประชาคมระหวําง ประเทศ และ 
(5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง ประกอบด๎วย 5 
ประเด็น ได๎แกํ  

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร๎างเสริมความสงบเรียบร๎อย และสันติสุขให๎เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ๎านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร๎างคน ในทุกภาคสํวนให๎มีความเข๎มแข็ง มีความพร๎อม ตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมี สํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร๎างความจงรักภักดีตํอสถาบัน หลักของชาติ  
(3) การพัฒนาและเสริมสร๎างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรร
มาภิบาล เห็นแกํประโยชน์ของ ประเทศชาติมากกวําประโยชน์สํวนตน และ (4) การพัฒนาและเสริมสร๎างกลไก ที่สามารถ
ปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีสําคัญ ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง 5 
   2. การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เพื่อแก๎ไข ปัญหาเดิม และปูองกันไมํให๎ปัญหา
ใหมํเกิดขึ้น โดย (1) การแก๎ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝูาระวัง ปูองกัน และแก๎ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้น
ใหมํ (3) การสร๎างความปลอดภัยและความสันติสุขอยํางถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎  และ (4) การรักษาความมั่นคง
และผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทั้งทางบกและทางทะเล  

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอ ความมั่นคงของชาติเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหนํวยงานด๎าน ความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานขําวกรองแหํงชาติแบบบูรณาการ
อยํางมี ประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหํงชาติ กองทัพและหนํวยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชน ให๎พร๎อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของ ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได๎ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ  
(3) การพัฒนา ระบบเตรียมพร๎อมแหํงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให๎มีประสิทธิภาพ  

4. การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใชํ
ภาครัฐ เพื่อสร๎างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก๎าวหน๎า ให๎กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก  
อยํางยั่งยืน โดย (1) การ เสริมสร๎างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ (2) การเสริมสร๎างและ ธํารงไว๎ซึ่ง
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การรํวมมือทางการพัฒนากับ ประเทศเพื่อนบ๎าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ  

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให๎ กลไกสําคัญตําง ๆ ทํางานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ มีการใช๎หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด โดย (1) การพัฒนากลไกให๎พร๎อมสําหรับ 
การติดตาม เฝูาระวัง แจ๎งเตือน ปูองกัน และแก๎ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม  อยํางเป็นรูปธรรม (2) การบริหารจัดการ
ความมั่นคงให๎เอื้ออํานวยตํอการพัฒนา ประเทศในมิติอื่น ๆ และ (3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด๎านความมั่นคง  

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน มีเปูาหมาย  การพัฒนาที่มุํงเน๎นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด 3 ประการ ได๎แกํ (1) “ตํอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง๎า
ทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดํนทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได๎เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด๎านอื่น ๆ นํามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให๎สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหมํ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพือ่ปูทางสูํอนาคต ผํานการพัฒนา โครงสร๎างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ตําง ๆ ทั้งโครงขํายระบบคมนาคมและขนสํง  โครงสร๎างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล๎อม ให๎เอื้อตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร๎างคุณคําใหมํ ในอนาคต” ด๎วยการเพิ่ม
ศักยภาพของผู๎ประกอบการ พัฒนาคนรุํนใหมํ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของตลาด ผสมผสาน
กับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตํอยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร๎อมทั้งการสํงเสริม และ 
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สนับสนุนจากภาครัฐ ให๎ประเทศไทยสามารถสร๎างฐานรายได๎และการจ๎างงานใหมํ ขยายโอกาสทางการค๎าและการลงทุนในเวที
โลก ควบคูํไปกับการยกระดับรายได๎และ การกินดีอยูํดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคน  
ในประเทศได๎ในคราวเดียวกัน  

ตัวช้ีวัด ประกอบด๎วย (1) รายได๎ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ และ 
การกระจายรายได๎ (2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
และ (4) ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎าง  ความสามารถในการแขํงขัน 
ประกอบด๎วย 5 ประเด็น ได๎แกํ  

1. การเกษตรสร๎างมูลคํา ให๎ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต  ทั้งเชิงปริมาณและมูลคํา  
และความหลากหลายของสินค๎าเกษตร ประกอบด๎วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตรชีวภาพ  
(4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ 

 2. อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต โดยสร๎างอุตสาหกรรมและบริการ แหํงอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสูํประเทศที่พัฒนาแล๎วด๎วยนวัตกรรมและ  เทคโนโลยีแหํงอนาคต ประกอบด๎วย (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
(2) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข๎อมูล และปัญญา  ประดิษฐ์  
(4) อุตสาหกรรมและบริการขนสํงและโลจิสติกส์และ (5) อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ  

3. สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว โดยการรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางที่สําคัญของการ
ทํองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวทุกระดับ  และเพิ่มสัดสํวนของนักทํองเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด๎วย  
(1) ทํองเที่ยวเชิง สร๎างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ทํองเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
(4) ทํองเที่ยวสําราญทางน้ํา และ (5) ทํองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  

4. โครงสร๎างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร๎างพื้นฐาน  ทางกายภาพในด๎านโครงขําย
คมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) เช่ือมโยงโครงขํายคมนาคม 
ไร๎รอยตํอ (2) สร๎าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร๎าง พื้นฐานเทคโนโลยี
สมัยใหมํ และ (5) รักษาและเสริมสร๎างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มหภาค  

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ สร๎างและพัฒนา ผู๎ประกอบการยุคใหมํ ท่ีมีทักษะและ
จิตวิญญาณของการเป็นผู๎ประกอบการที่มี ความสามารถในการแขํงขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (1) สร๎างผู๎ประกอบการ
อัจฉริยะ (2) สร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการเงิน (3) สร๎างโอกาสเข๎าถึงตลาด (4) สร๎างโอกาส เข๎าถึงข๎อมูล และ  
(5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข๎าถึงบริการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎าน  
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ์  อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รั 
กษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต๎อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอด ชีวิต สูํการเป็นคนไทย 
ที่มีทักษะสูง เป็นนวตักร นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

ตัวช้ีวัด ประกอบด๎วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยูํ  ที่ดีของคนไทย  
(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด๎วย 7 ประเด็น ได๎แกํ  
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1. การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม มุํงเน๎นให๎สถาบันทางสังคมรํวม ปลูกฝังคํานิยมและวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์โดย (1) การปลูกฝังคํานิยมและวัฒนธรรม ผํานการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร๎างความเข๎มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา  
(4) การปลูกฝังคํานิยมและวัฒนธรรมโดยใช๎ชุมชน 
เป็นฐาน (5) การสร๎างคํานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช๎สื่อและ สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังคํานิยม
และวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (7) การสํงเสริม ให๎คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต มุํงเน๎นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกชํวงวัย ประกอบด๎วย  
(1) ชํวงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน๎นการเตรียมความพร๎อม ให๎แกํพํอแมํกํอนการตั้งครรภ์ (2) ชํวงวัยเรียน/วัยรุํน ปลูกฝัง 
ความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 (3) ชํวงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะ 
และสมรรถนะแรงงานสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด และ  (4) ชํวงวัยผู๎สูงอายุ สํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุเป็นพลัง 
ในการขับเคลื่อนประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนา และเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 9  

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงใน  ศตวรรษที่ 21 มุํงเน๎นผู๎เรียนให๎มีทักษะ
การเรียนรู๎และมีใจใฝุเรียนรู๎ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู๎ให๎เอื้อตํอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษ 
ที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให๎เป็นครูยุคใหมํ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  
ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (5) การสร๎างความตื่นตัวให๎คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ 
และการวาง ตําแหนํงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวาง พื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู๎
โดยใช๎ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร๎างระบบ การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนา และสํงเสริมพหุปัญญา 
ผํานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล๎อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแตํระดับปฐมวัย (2) การสร๎างเส๎นทางอาชีพ สภาพแวดล๎อม
การทํางาน และระบบ สนับสนุน ที่เหมาะสมสําหรับผู๎มีความสามารถพิเศษผํานกลไกตําง ๆ และ ( 3) การดึงดูด  
กลุํมผู๎เช่ียวชาญตํางชาติและคนไทยที่มีความสามารถในตํางประเทศให๎มาสร๎างและ  พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให๎กับ
ประเทศ  

5. การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด๎านกาย ใจ  สติปัญญา และสังคม โดย 
 (1) การสร๎างความรอบรู๎ด๎านสุขภาวะ (2) การปูองกนัและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ (3) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่
เอื้อตํอการมีสุขภาวะ ที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร๎างสุขภาวะที่ดีและ (5) การสํงเสริมให๎
ชุมชนเป็นฐานในการสร๎างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่  

6. การสร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์โดย (1) การสร๎าง
ความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การสํงเสริม บทบาทการมีสํวนรํวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก ห๎องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

7. การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและ พัฒนาประเทศ โดย (1) การสํงเสริม
การออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให๎กลายเป็น วิถีชีวิต (2) การสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในกิจกรรมออกกําลังกาย 
กีฬาและ นันทนาการ (3) การสํงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูํระดับอาชีพ และ (4) การพัฒนา บุคลากรด๎านการกีฬาและ
นันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมาย การพัฒนาที่สําคัญที่ให๎
ความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสํวนตําง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท๎องถิ่น มารํวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุน
การรวมตัวของ ประชาชนในการรํวมคิดรํวมทําเพื่อสํวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ไปสูํกลไกบริหารราชการ
แผํนดินในระดับท๎องถิ่น การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร๎อมของประชากร
ไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล๎อมให๎เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชน์แกํ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให๎นานท่ีสุด โดยรัฐให๎ 
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หลักประกัน การเข๎าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยํางเป็นธรรมและทั่วถึง ตัวช้ีวัด ประกอบด๎วย (1) ความแตกตํางของ
รายได๎และการเข๎าถึงบริการ ภาครัฐระหวํางกลุํมประชากร (2) ความก๎าวหน๎าของการพัฒนาคน (3) ความก๎าวหน๎า  
ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี และ (4) คุณภาพชีวิตของประชากร
สูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด๎าน การสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด๎วย 4 ประเด็น ได๎แกํ  

1. การลดความเหลื่อมล้ํา สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับ โครงสร๎างเศรษฐกิจฐานราก  
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ๎มครองผู๎บริโภค (3) กระจาย การถือครองที่ดินและการเข๎าถึงทรัพยากร (4) เพิ่มผลิตภาพและ
คุ๎มครองแรงงานไทย ให๎เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร๎างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทํางาน   
(5) สร๎างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชํวงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุํม (6) ลงทุนทางสังคมแบบ
มุํงเปูาเพื่อชํวยเหลือกลุํมคนยากจนและกลุํม ผู๎ด๎อยโอกาสโดยตรง (7) สร๎างความเป็นธรรมในการเข๎าถึงบริการสาธารณสุข 
และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู๎มีรายได๎น๎อยและกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และ (8) สร๎าง ความเป็นธรรมในการเข๎าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอยํางท่ัวถึง ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนาศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตํละกลุํมจังหวัดในมิติตําง 
ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอื้อตํอการสร๎างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให๎สามารถ  ตอบสนองตํอสังคมสูงวัยและ
แนวโน๎มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับ โครงสร๎างและแก๎ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผํนดิน เพื่อวาง
ระบบและกลไก การบริหารงานในระดับภาค กลุํมจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข๎อมูล ความรู๎ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และ (6) การพัฒนากําลังแรงงานในพ้ืนท่ี  

3. การเสริมสร๎างพลังทางสังคม โดย (1) สร๎างสังคมเข๎มแข็งที่แบํงปัน ไมํทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคสํวนตําง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (3) สนับสนุนความรํวมมือ
ระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) สํงเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและ
บทบาทของสตรีในการสร๎างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบน ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร๎างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล  

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง โดย  
(1) สํงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให๎มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน
และอาชีพ (2) เสริมสร๎างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (3) สร๎างการ มีสํวนรํวมของภาคสํวนตําง ๆ 
เพื่อสร๎างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร๎างภูมิคุ๎มกันทางปัญญาให๎กับชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอ สิ่งแวดล๎อม มีเปูาหมายการพัฒนาที่
สําคัญเพื่อนําไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด๎านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม ธรรมาภิบาล และ
ความเป็น หุ๎นสํวนความรํวมมือระหวํางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยํางบูรณาการ ใช๎พื้นที่  เป็นตัวตั้งในการกําหนด 
กลยุทธ์และแผนงาน และการให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎เข๎ามา  มีสํวนรํวมในแบบทางตรงให๎มากที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎  
โดยเป็นการดําเนินการบน พื้นฐานการเติบโตรํวมกัน ไมํวําจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม และคุณภาพชีวิต  
โดยให๎ความสําคัญกับการสร๎างสมดุลทั้ง 3 ด๎าน อันจะนําไปสูํความยั่งยืนเพื่อคนรุํน ตํอไปอยํางแท๎จริง ตัวช้ีวัด ประกอบด๎วย 
(1) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (2) สภาพ แวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได๎รับการฟื้นฟู  
(3) การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดลอ๎ม และ (4) ปริมาณก๏าซเรือนกระจก มูลคําเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอ สิ่งแวดล๎อม ประกอบด๎วย 6 ประเด็น ได๎แกํ 

1. สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพิ่มมูลคํา ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให๎
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถ ในการแขํงขัน (2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและ
นอกถ่ินกําเนิด (3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแมํน้ําลําคลองและแหลํงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ (4) รักษาและเพิ่ม พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม และ (5) สํงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
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 2. สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพิ่ม มูลคําของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ทางทะเล     (2) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร๎างใหมํทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (3) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหลํงทํองเที่ยว 
ชายฝั่งทะเลได๎รับ การปูองกันและแก๎ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอยํางเป็น  องค์รวม และ  
(4) พัฒนาและเพิ่มสัดสํวนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  

3. สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ โดย (1) ลดการปลํอยก๏าซเรือน
กระจก (2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 13 (3) มุํงเปูาสูํการลงทุนที่
เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร๎างระบบรับมือ
ปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํ และโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎น ความเป็นเมืองที่เติบโตอยําง
ตํอเนื่อง โดย (1) จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์
ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยํางเป็นเอกภาพ (2) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อยํางยั่งยืน (3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และสารเคมีใน
ภาคเกษตร ทั้งระบบ ให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากลและคํามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ  
และฐานวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน (5) พัฒนา เครือขํายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุํมอาสาสมัคร ด๎วยกลไกการมีสํวน
รํวม ของทุกภาคสํวนในท๎องถิ่น และ (6) เสริมสร๎างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล๎อม และยกระดับความสามารถใน
การปูองกันโรคอุบัติใหมํและอุบัติซ้ํา  

5. พัฒนาความมั่นคงนํ้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตอํสิ่งแวดล๎อม โดย (1) พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุํม
น้ําท้ังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด๎านน้ําของประเทศ (2) เพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใช๎น้ําอยํางประหยัด รู๎คุณคํา และ
สร๎างมูลคําเพิ่ม จากการใช๎น้ําให๎ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสํงเสริมการใช๎
พลังงานที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน โดยลดความเข๎มข๎นของการใช๎พลังงาน และ  
(5) พัฒนาความมั่นคงด๎านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข๎าถึงอาหาร  

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ โดย (1) สํงเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด๎านสิ่งแวดล๎อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตย สิ่งแวดล๎อม (3) จัดโครงสร๎างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นรํวม ด๎านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมที่สําคัญ และ (4) พัฒนาและดําเนินโครงการ  ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ  
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสํวนรํวม และธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการพัฒนาที่
สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์สํวนรวม” โดยภาครัฐต๎องมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหนํวยงานของรัฐที่ทําหน๎าที่ในการกํากับหรือในการให๎บริการ  ยึดหลักธรรมาภิ
บาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให๎มุํงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ สํวนรวม มีความทันสมัย และพร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก อยูํตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข๎อมูลขนาดใหญํ ระบบ การทํางานที่เป็น
ดิจิทัลเข๎ามาประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคํา และปฏิบัติงานเทียบได๎กับ มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว๎าง เช่ือมโยงถึงกันและ
เปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวน เข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว  และโปรํงใส  
โดยทุกภาคสํวนในสังคมต๎องรํวมกันปลูกฝังคํานิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร๎างจิตสํานึกในการปฏิเสธไมํยอมรับ
การทุจริตประพฤติมิชอบอยําง สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต๎องมีความชัดเจน มีเพียงเทําที่จําเป็น มีความทันสมัย  
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูํการลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อตํอการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ 
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บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไมํเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ตัวช้ีวัด ประกอบด๎วย  
(1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตํอการให๎บริการ  สาธารณะของภาครัฐ (2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
(3) ระดับความโปรํงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์
ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด๎วย 8 ประเด็น ได๎แกํ  

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และ  ให๎บริการอยํางสะดวกรวดเร็ว 
โปรํงใส โดย (1) การให๎บริการสาธารณะของภาครัฐ  ได๎มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน๎าของภูมิภาค และ  
(2) ภาครัฐมีความเช่ือมโยง ในการใหบ๎ริการสาธารณะตําง ๆ ผํานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช๎  

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย  และเช่ือมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (1) ให๎ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (2) ระบบ
การเงินการคลังประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 15 สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท๎อน การบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและ ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ และ (3) สํงเสริมการ
กระจายอํานาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท๎องถิ่นให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นหนํวยงานที่มี  สมรรถนะสูง ตั้งอยูํบน
หลักธรรมาภิบาล  

4. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย(1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุํนเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนาประเทศ และ 
(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให๎ทันสมัย  

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุํงมั่น และ
เป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารกําลงัคนท่ีมี ความคลํองตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (2) บุคลากรภาครัฐยึดคํานิยมใน
การทํางานเพื่อ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส๎นทางความก๎าวหน๎าในอาชีพ  

6. ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีตําง ๆ ในสังคม
รํวมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์
สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม  และตรวจสอบได๎ และ  
(4) การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอยําง เป็นระบบแบบบูรณาการ  

7. กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จ๎าเป็น โดย(1) ภาครัฐจัดให๎มีกฎหมาย
ที่สอดคล๎องและเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเทําที่จําเป็น และ (3) การบังคับใช๎กฎหมายอยํางมี
ประสิทธิภาพ เทําเทียม มีการเสริมสร๎างประสิทธิภาพการใช๎กฎหมาย  

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชน โดยเสมอภาค โดย (1) บุคลากรและ
หนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได๎รับการปฏิบัติ
อยํางเทําเทียม (2) ทุกหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรํวมกันในทุกขั้นตอน  ของการค๎นหาความจริง  
(3) หนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพํง อาญา และปกครองมีเปูาหมายและยุทธศาสตร์รํวมกัน (4) สํงเสริมระบบ
ยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสํวนรํวมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (5) พัฒนามาตรการอื่น
แทนโทษทางอาญา  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจยัสนับสนุน ดังนี ้ 

1.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน ด๎านคุณภาพ
คนในแตํละชํวงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคํอนข๎างต่ํา การพัฒนาความรู๎และ  ทักษะของแรงงานไมํตรงกับ
ตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจํานวนไมํน๎อยยังไมํสามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมได๎อยํางเหมาะสม ซึ่งสํงผลตํอวิกฤต
คํานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะตํอไปจึงต๎องให๎ความสําคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนให๎มีความสมบูรณ์ เพื่อให๎คนไทยมีทัศนคติ และ 
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พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ  เรียนรู๎ด๎วยตนเอง
อยํางตํอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ และความสามารถเพิ่มขึ้น  รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความ
เข๎มแข็งและมีสํวนรํวมในการพัฒนา 
ประเทศเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด๎วย (1) ปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ สํงเสริมให๎มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน  และนอกห๎องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพ คนให๎มีทักษะ ความรู๎ และความสามารถใน
การดํารงชีวิตอยํางมีคุณคํา อาทิ สํงเสริมเด็กปฐมวัยให๎มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและ
วัยรุํนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให๎มีการจัดทรัพยากรรํวมกันให๎มีขนาดและจํานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนให๎
เป็นแหลํง เรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนคํานึงถึงผลกระทบตํอสุขภาพ อาทิ 
สํงเสริมให๎มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ  ภาษีในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ที่สํงผลเสียตํอสุขภาพ (5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด๎านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรํวมกันระหวําง  สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ  
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีเหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให๎มีกฎหมายการดูแลผู๎สูงอายุระยะ
ยาว และ (7) ผลักดันให๎สถาบันทางสังคมมีสํวน รํวมพัฒนาประเทศอยํางเข๎มแข็ง อาทิ กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่
เปราะบาง และสํงเสริม สถาบันการศึกษาให๎เป็นแหลํงบริการความรู๎ทางวิชาการที่ทุกคนเข๎าถึงได๎  

1.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนา ในชํวงที่ผํานมา 
ทําให๎สังคมไทยก๎าวหน๎าไปหลายด๎าน แตํการแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ําและสร๎างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน๎าช๎า  
ทั้งเรื่องความแตกตํางของรายได๎ระหวํางกลุํมประชากร ความแตกตํางของ  คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข๎อจํากัด 
ในการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุํม ผู๎ด๎อยโอกาสและกลุํมที่อยูํในพ้ืนท่ีหํางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะ
ตํอไป จึงจําเป็นต๎องมุํงลดปัญหาความ เหลื่อมล้ําด๎านรายได๎ของกลุํมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตํางกัน แก๎ไขปัญหา 
ความยากจน เพ่ิม โอกาสการเข๎าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให๎มี  
ความเข๎มแข็ง เพื่อให๎ชุมชนพึ่งพาตนเองและได๎รับสํวนแบํงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น แนวทางการพัฒนาสําคัญ 
ประกอบด๎วย (1) การเพิ่มโอกาสให๎กับกลุํมเปูาหมาย ประชากรร๎อยละ 40 ที่มีรายได๎ต่ําสุดสามารถเข๎าถึงบริการที่มีคุณภาพ
ของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให๎แกํเด็กและเยาวชนที่ด๎อยโอกาสทางการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง โดยให๎การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแตํการสร๎างรายได๎ของครัวเรือน สนับสนุนคําเดินทางไปยังสถานศึกษา  
ให๎ทุนการศึกษา ตํอระดับสูง (2) การกระจายการให๎บริการภาครัฐทั้งด๎านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให๎ 
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให๎บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให๎ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผํานการ พัฒนาระบบสํง
ตํอผู๎ปุวยท้ังในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (3) เสริมสร๎างศักยภาพชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและการสร๎างความเข๎มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก 13 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได๎ มีสิทธิในการจัดการทุนท่ีดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให๎ความรู๎ในการบริหารจัดการทาง
การเงินแกํชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให๎ทําหน๎าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมูํบ๎าน/ตําบล  
ที่ทําหน๎าที่ทั้งการให๎กู๎ยืมและ การออม และจัดตั้งโครงขํายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์เป็น แมํขําย  

1.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจไทยขยายตัว
ต่ํากวําศักยภาพอยํางตํอเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และข๎อจํากัดภายในประเทศเองที่
เป็นอุปสรรคตํอการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขํงขัน รวมทั้ง  ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช๎า  
การพัฒนา 5 ปีตํอจากนี้ไป จึงเน๎นให๎เศรษฐกิจเติบโตได๎ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ  ภาคสํงออกมีการพัฒนาจนสามารถ
ขยายตัวและเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ  ผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและ
เอกชนมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่องและมาจากความรํวมมือกัน มากขึ้น ประชาชนและผู๎ประกอบการเข๎าสูํระบบภาษีมากขึ้น 
และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขํงขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน๎นให๎เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโต
อยํางเข๎มแข็ง ภาคการเกษตรเน๎น เกษตรกรรมยั่งยืนและให๎เกษตรกรมีรายได๎เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  
การทํองเที่ยวสามารถ ท ารายได๎และแขํงขันได๎มากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมมีบทบาทตํอระบบ 
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เศรษฐกิจมากขึ้น ภาค การเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด๎วย (1) การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจ สํวนรวม ทั้งในด๎านการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร 
และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด๎านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้ง
ในตลาดเงินและตลาดทุนให๎ 
สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การ  เสริมสร๎างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของภาค 
การผลิตและบริการ มุํงเน๎นการสร๎างความ เช่ือมโยงของหํวงโซํมูลคําระหวํางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค๎า 
การลงทุน เพื่อยกระดับ ศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารเข๎าสูํระบบ
มาตรฐาน ตํอ ยอดความเข๎มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสูํอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง  
วาง อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร๎างขีดความสามารถการแขํงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก๎ไข
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสํงเสริมการค๎าที่เป็นธรรมและอํานวยความสะดวกด๎านการค๎าการ ลงทุน  

1.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน  ปัจจุบันสภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมกําลังเป็นจุดอํอนสําคัญตํอการรักษาฐานการผลิตและการให๎บริการ รวมทั้ง การดํารงชีวิต
ของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกลําวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ปุาไม๎ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ  หลากหลายทางชีวภาพถูก
คุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ําในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเพิ่ม สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข๎อตกลง
ระหวํางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข๎มข๎น ซึ่งจะสํงผลตํอแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต 14 ดังนั้น การพัฒนาในระยะตํอไปจึงมุํงเน๎นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ  การสร๎างความมั่นคง 
ด๎านน้ํา และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให๎มีประสิทธิภาพ การสร๎างคุณภาพ สิ่งแวดล๎อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ตํอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ลดก๏าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตํอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด๎วย (1) การรักษาฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สร๎าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรน้ําาเพื่อให๎เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (3) การแก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อม (4) สํงเสริมการ ผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (5) สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด ความสามารถในการปรับตัว
ตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด๎านภัย  พิบัติ(7) การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและกลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อม และ (8) การพัฒนาความรํวมมือ 
ด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ 

 1.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง  และยั่งยืน 
กระแสโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน๎มสํงผลกระทบตํอความ มั่นคงและเสถียรภาพของ
ประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่ม  บทบาทของประเทศมหาอํานาจใน
ภูมิภาคตํางๆ ของโลก อาชญากรรมข๎ามชาติและการกํอการร๎าย และภัย คุกคามภายในประเทศ ได๎แกํ ความเห็นตํางทาง
ความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร๎างสถานการณ์ใน จังหวัดชายแดนภาคใต๎ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ  
โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาใน ระยะตํอไป จึงเน๎นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ให๎
เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีสํวนรํวมปูองกันแก๎ไข  ปัญหาความมั่นคง ประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต๎มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสร๎างรายได๎เพิ่มขึ้น 
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความรํวมมือด๎านความ มั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบตํางๆ  
ควบคูํไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมี ความพร๎อมตํอการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
และแผนงานด๎านความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคล๎องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด๎วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให๎เกิด ความสงบในสังคมและธํารง
ไว๎ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ (3) การสํงเสริมความรํวมมือกับ ตํางประเทศด๎านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรํวมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข๎ามชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว๎ซึ่ง อํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขต 
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ทะเล และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให๎เกิด  ความสอดคล๎องกันระหวํางแผนงานที่เกี่ยวข๎องกับ
ความมั่นคงการพัฒนาภายใต๎การมีสํวนรํวมของภาค ประชาชน 15  

1.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สําคัญตํอการ  พัฒนาประเทศมาอยํางตํอเนื่อง 
ทั้งการให๎บริการประชาชนยังไมํได๎มาตรฐานสากล การบังคับใช๎กฎหมายที่ขาด  ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและ 
การให๎บริการของท๎องถิ่นขาดความโปรํงใส ระบบและกระบวนการ ยุติธรรมไมํสามารถอํานวยความยุติธรรมได๎อยํางเสมอภาค
และเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ใน สังคมไทย การพัฒนาระยะตํอไปจึงต๎องเรํงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให๎เกิดผลสัมฤทธ์ิอยําง จริงจัง โดยมุํงเน๎นในเรื่อง
การลดสัดสํวนคําใช๎จํายด๎านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ  การให๎บริการของภาครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่ดีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
การปรับคะแนนดัชนีการรับรู๎การทุจริตให๎อยูํในระดับที่ดีขึ้น และ  การลดจํานวนการดําเนินคดีกับผู๎มิได๎กระทําความผิด  
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด๎วย (1) ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท  ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ  
ให๎มีความโปรํงใส ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ๎มคํา (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร๎างกลไก
ในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให๎ การจัดสรรและการใช๎จํายมีประสิทธิภาพ (3) เพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับการให๎บริการสาธารณะให๎ได๎ มาตรฐานสากล เพื่อให๎ประชาชนและภาคธุรกิจได๎รับบริการที่มีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน 
และอํานวยความสะดวก ตรงตามความต๎องการ (4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เพื่อให๎ ประชาชนได๎รับการบริการอยํางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ  
ชอบ เพื่อให๎สังคมไทยมีวินัย โปรํงใส และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให๎มีความ  ทันสมัย  
เป็นธรรม และสอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ  

1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผํานมาการพัฒนา โครงสร๎างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด๎านความตํอเนื่องในการดําเนินการ และ ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการ
บริหารจัดการการให๎บริการที่สอดคล๎องกับมาตรฐานสากล ทําให๎มี  ข๎อจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให๎มี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะตํอไปจึงมุํงเน๎นในเรื่องการลดความเข๎มของการใช๎พลังงานและลด  ต๎นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศ การพัฒนาระบบขนสํงทางรางและทางน้ํา เพิ่มปริมาณการเดินทางด๎วยระบบ ขนสํงสาธารณะในเขตเมือง และขยาย
ขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู๎โดยสารของทําอากาศยานใน  กรุงเทพมหานครและทําอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่ม
ความสามารถในการแขํงขันด๎านโลจิสติกส์และการ อํานวยความสะดวกทางการค๎า การพัฒนาด๎านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดสํวนการ
ใช๎พลังงานทดแทนตํอปริมาณการ ใช๎พลังงานขั้นสุดท๎าย และลดการพึ่งพาก๏าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และการ พัฒนาด๎านสาธารณูปการ (น้ํา ประปา) แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด๎วย (1) การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานด๎านขนสํง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลักในการเดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายถนน 
พัฒนา ระบบขนสํงทางอากาศ และพัฒนาระบบขนสํงทางน้ํา (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํง อาทิ การ พัฒนา
อุตสาหกรรมตํอเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา  16 ขนสํง (3) พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซํ  อุปทานให๎ได๎มาตรฐานสากล 
และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการค๎า (4) พัฒนา ด๎านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให๎เพียงพอ
และสร๎างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหาร จัดการ การผลิต และการใช๎พลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให๎ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ และสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางธุรกิจ และ (6) พัฒนาระบบน้ําประปา อาทิ 
พัฒนาระบบน้ําประปาให๎ ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช๎น้ําอยํางมีประสิทธิภาพและการสร๎างนวัตกรรม  

1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา  เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในชํวงระยะเวลาที่ผํานมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได๎เปรียบด๎าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการนําเข๎าเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากตํางประเทศมากกวําการสะสมองค์ความรู๎ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทําให๎สํวน
แบํงผลประโยชน์ทางด๎านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลคําเพิ่มสูงตกอยูํกับ ประเทศผู๎เป็นเจ๎าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด๎านการวิจัย
และพัฒนายังไมํเพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสูํ  
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สังคมนวัตกรรมได๎ การพัฒนาจึงเน๎นในเรื่องการเพิ่มความเข๎มแข็งด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพิ่ม
ความสามารถในการประยุกต์ใช๎วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ ความสามารถการแขํงขันของภาคการผลิต
และบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด๎วย (1) เรํงสํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา
และ ผลักดันสูํการใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุํมเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพ
พัฒนาได๎เอง และกลุํมเทคโนโลยีที่นําสูํการพัฒนาแบบก๎าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
(2) พัฒนา ผู๎ประกอบการให๎เป็นผู๎ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎มีบทบาทหลักด๎านนวัตกรรม  
เทคโนโลยีและรํวมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สํงเสริมการสร๎างสรรค์นวัตกรรมด๎านการออกแบบและ  การจัดการ
ธุรกิจที่ผสานการใช๎เทคโนโลยีให๎แพรหํลายในกลุํมผูป๎ระกอบการธุรกิจของไทย และ (3) พัฒนา สภาวะแวดล๎อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด๎านบุคลากรวิจัย อาทิ การเรํงการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพและสอดคล๎องกับความต๎องการโดยเฉพาะในสาขา  STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให๎มีทั้งความรู๎และ 
ความเข๎าใจในเทคโนโลยี  

1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย
ต๎องใช๎ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ  เสริมจุดเดํนในระดับภาค
และจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ  ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสใน 
การกระจายความเจริญและยกระดับรายได๎ของประชาชนโดยการพัฒนา เมืองให๎เป็นเมืองนําอยูํและมีศักยภาพในการรองรับ
การค๎าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสูํภูมิภาค นอกจากนี้ 
การเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดนเช่ือมโยงการค๎า
การลงทุนในภูมิภาคของ ไทยกับประเทศเพื่อนบ๎านอีกด๎วย 17 ดังนั้น การพัฒนาจึงมุํงเน๎นในเรื่องการลดชํองวํางรายได๎ระหวําง
ภาคและมีการกระจาย รายได๎ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจํานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองนําอยูํสําหรับคนทุกกลุํม
ในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และการเพิ่มมูลคําการ ลงทุน
ในพื้นที่เศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดน แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด๎วย (1) การพัฒนาภาคเพื่อสร๎างโอกาสทาง 
เศรษฐกิจให๎กระจายตัวอยํางท่ัวถึง พัฒนาภาคเหนือให๎เป็นฐานเศรษฐกิจสร๎างสรรค์มูลคําสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ให๎หลุดพ๎นจากความยากจนสูํเปูาหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ช้ันนํา พัฒนาภาคใต๎เป็นฐานการสร๎าง
รายได๎ที่หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล๎อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํ สํงเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมเมืองอยํางมีบูรณาการภายใต๎การมี สํวนรํวมของสํวนกลาง สํวนท๎องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
พัฒนาระบบขนสํงสาธารณะในเขตเมือง และ (3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกให๎เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยํางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับศักยภาพ
ของพื้นที่ พัฒนา พื้นที่เศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎านให๎เจริญเติบโตอยําง
ยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

1.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ  ระหว่าง
ประเทศของไทยในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุํงเน๎นการ พัฒนาและขยายความ
รํวมมือทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ  ขับเคลื่อนตํอเนื่องจากการดําเนินการ
ภายใต๎แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยกําหนดเป็นแนวทางการดําเนิน  นโยบายการค๎าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว๎าง และเป็น
ธรรม ดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด ใหมํๆ สํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการไทยไปลงทุนในตํางประเทศ และสํงเสริม
ความรํวมมือเพื่อการพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุํงเน๎นใน
เรื่องการมีเครือขํายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช๎ประโยชน์ได๎เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบ
หํวงโซํมูลคําในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค๎าและการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาคอนุ
ภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสํวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให๎ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน 
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต๎ และประเทศไทยเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับ  แนวทางการพัฒนาสําคัญ 
ประกอบด๎วย (1) ขยายความรํวมมือทางการค๎าและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมํสําหรับสินค๎าและบริการ
ของไทย (2) พัฒนาความเชือ่มโยงด๎าน การคมนาคมขนสํง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความรํวมมืออนุภูมิภาคภายใต๎
แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออํานวยความสะดวกและลดต๎นทุน 
ด๎านโลจิสติกส์ (3) พัฒนาและสํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของ 
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การประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเดํนในภูมิภาค (4) สํงเสริมการลงทุนไทยในตํางประเทศของผู๎ประกอบการ
ไทย (5) เปิดประตูการค๎าและพัฒนาความรํวมมือ  กับประเทศเพื่อนบ๎านในลักษณะหุ๎นสํวนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค กัน (6) สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ (7) เข๎ารํวมเป็น ภาคีความรํวมมือระหวํางประเทศโดยมีบทบาทที่สร๎างสรรค์ (8) สํงเสริมความรํวมมือกับ
ภูมิภาคและนานาชาติ 18 ในการสร๎างความมั่นคงในทุกด๎านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยูํดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการภารกิจ
ด๎านความ รํวมมือระหวํางประเทศและด๎านการตํางประเทศ และ (10) สํงเสริมให๎เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ 
 
สรุปข้อมลูแผนพัฒนากลุม่จังหวดั 
 วิสัยทัศน์ (vision)“ศูนย์กลางการทํองเที่ยวการค๎าการลงทุนสูํสากล บนพ้ืนฐานโดดเดํนวัฒนธรรมล๎านนาสังคม
นําอยูํทุกถ่ิน สิ่งแวดล๎อมยั่งยืน” 
 พันธกิจ 
  1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวสูสํากล 
  2. เพิ่มขีดความสามารถการแขํงขันด๎านการเกษตร การค๎า และการลงทุน 
  3. เช่ือมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท๎องถิ่นเพื่อสร๎างคุณคําทางสังคมและมูลคาํเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
  4. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อสนับสนนุการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
  5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร๎างพื้นฐานและโลจิสติกสเ์พื่อการทํองเที่ยว การค๎า การลงทุน ระหวําง
ภูมิภาค 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategies for development) 

1. สร๎างคุณคําและความโดดเดํนด๎านอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและการบริการ 
2. ยกระดับ เช่ือมโยงเครือขําย การค๎า การลงทุน และการค๎าขายชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน  

ทั้งในและตํางประเทศ 
3. พัฒนาเกษตรมูลคําเพิ่มสูํตลาดทั้งในและตํางประเทศ 
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการและมีสํวนรํวม ตอบสนอง 

ตํอการพัฒนาและใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
  

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด 

 
“นครแห่งชีวิตและความมั่งค่ัง” 

“City of Life  and Prosperity” 

นครแหํงชีวิตและความมั่งคั่ง : เป็นเมืองที่ให๎ความสุขและชีวิตที่มคีุณคําแกผํู๎อยูํอาศัยและผู๎มาเยือน ในฐานะเมืองที่
นําอยูํและนําทํองเที่ยวในระดับเอเชียพร๎อมกับเป็นประตูการค๎าการลงทุนสูํสากล    

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัด 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 สํงเสริมและพฒันาการทํองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท๎องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สํงเสริมเกษตร การผลิตสินค๎าและชุมชน การคา๎ การลงทุนสูสํากล 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร๎างสังคมให๎มีคณุภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 สํงเสรมิและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมใหส๎มบูรณ์ โดยใช๎เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสรมิสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
         -  ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเรียงล าดับก่อนหลัง 
 1. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6. การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในชุมชน 
 7. การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอดอยหล่อ  

วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอดอยหล่อ 
“ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร  เป็นเขตลดยาเสพติด  พ่ึงเศรษฐกิจชุมชน   

ภาคประชาชนเข้มแข็ง  คงแหล่งทรัพยากรท่ีส าคัญ ” 
แหลํงผลิตสินค๎าเกษตร  -  สภาพดิน น้ํา อุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีอาชีพด๎านเกษตรกรรม 
    -  มีแหลํงน้ําการประมงได๎เหนือเขือ่นกิ่วลม 
    -  บริการแกํอําเภอรอบๆได ๎
เป็นเขตลดยาเสพตดิ  -  ปัญหามีอยูํมากมาย 

-  สนองนโยบายรัฐบาล 
พึ่งเศรษฐกิจชุมชน   -  ทํามาหากิน   ทํามาหาเก็บ   ทํามาค๎าขาย 

-  ลดรายจําย  ลดการนําเข๎า 
ภาคประชาชนเข็มแข็ง  -  ชุมชนมีสํวนรํวม มีความรับผดิชอบ มีวินัย รักษากฎหมาย 
คงแหลํงทรัพยากรทีส่ําคัญ  -  ฟื้นฟูสภาพต๎นน้าํลําธาร 

-ลดมลภาวะ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา / ภารกิจอ าเภอดอยหล่อ 
- สํงเสริมการแกไ๎ขปัญหาความยากจน 
- สํงเสริมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด การบํารุงรักษาผู๎ติดยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร๎อย 
- สํงเสริมการบริหารจัดการที่ดีและปูองกันปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ 
- สํงเสริมเป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตร 
- สํงเสริมการแกไ๎ขปัญหาความเดือดร๎อนและการบริการประชาชน 
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
- การพัฒนาด๎านการสาธารณสุข 
- การจัดการศึกษา 
- การจัดการด๎านศาสนาและวัฒนธรรม 
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นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
  นโยบายการพัฒนาของวําที่ร๎อยตรีสุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารสํวนตําบลดอยหลํอ แถลง
นโยบายตํอสภาองค์การบริหารสํวนตําบลดอยหลํอ เมื่อวันที่  2 ธันวาคม 2556 ได๎มีนโยบายการพัฒนาตําบล แบํงออกเป็น 7 
ด๎าน ดังน้ี 
 

1.นโยบายเร่งด่วน 
1.1 ผลักดันการยกฐานะองค์การบริหารสํวนตําบล เป็น เทศบาลตําบลดอยหลํอ ภายในปี พ.ศ. 2560 
1.2 สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัดตั้งสถานีสูบน้ําด๎วยพลังงานไฟฟูาให๎เพิ่มมากขึ้น เพื่อแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและ

การใช๎น้ําอุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ีตําบลดอยหลํอ 
 
2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
องค์การบริหารสํวนตําบลดอยหลํอ มุํงมั่นท่ีจะพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานให๎ได๎มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต๎องการ

ของประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนตําบล โดยมีแนวทางดังนี้ 
2.1 สร๎างและบํารุงรักษาถนนทุกสาย  ทั้งเส๎นทางสายหลักและทางเชื่อมระหวํางหมูํบ๎าน โดยจะปรับปรุงให๎เป็นถนน

ที่ได๎มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช๎ประโยชน์ได๎ตลอดปี เชํน ดําเนินการปรับปรุงถนนที่ได๎รับการถํายโอนจากหนํวยงานตํางๆ 
ถนนที่เช่ือมตํอระหวํางหมูํบ๎านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือขํายหลักในการเช่ือมโยงกับแผนงานโครงการ ให๎เป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรังบดอัดแนํน หรือปรับเกรดให๎มีสภาพดีขึ้น สามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา 
การขนสํงสินค๎าทางการเกษตรและการพานิชให๎มีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกท่ี 

2.2 สร๎างและปรับปรุงระบบน้ําประปาหมูํบ๎านให๎ครอบคลุมทั้งตําบล พร๎อมวางระบบทํอ สํงน้ําทุกหมูํบ๎าน  
การขยายเขตระบบประปา กํอสร๎างและปรับปรุงประปาหมูํบ๎าน สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

2.3 สร๎างและบํารุงรักษาแหลํงนํ้า และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหลํงน้ํา เพื่อใช๎ในการอุปโภค บริโภค 
หรือเพื่อใช๎ในด๎านการเกษตรให๎ครอบคลุมอยํางทั่วถึง 

2.4 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพื้นท่ีตําบลดอยหลํอให๎ครอบคลุมและทั่วถึง 
 
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

 องค์การบริหารสํวนตําบลดอยหลํอ จะสํงเสริมสนับสนุนและผลักดันให๎มีกระบวนการสร๎างรายได๎ลดรายจํายให๎กับ
ประชาชนทุกระดับ โดยจะสํงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตําบล 
โดยมีแนวทางดังนี ้
 3.1 สนับสนุนการสํงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร๎างระบบเศรษฐกิจที่ดี มั่นคง สํงเสริมการค๎า  
จัดให๎มีศูนย์กลางจําหนํายสินค๎าผลิตภัณฑ์ชุมชนและพืชผลทางการเกษตรในตําบล 
 3.2 สํงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพ่ึงตนเอง 
 3.3 สํงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให๎สามารถชํวยเหลือตัวเองและครอบครัวได๎ โดยจัดหลักสูตรอบรม
สํงเสริมอาชีพด๎านตําง ๆ แกํประชาชนรวมทั้งกลุํมตํางๆ ในตําบล เชํน กลุํมสตรีแมํบ๎าน กลุํมเยาวชน กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํมอาชีพ
ทั่วไป เป็นต๎น 
 3.4 สํงเสริมให๎ประชาชนได๎นําภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ เพื่อเพ่ิมรายได๎ให๎แกํราษฎรในท๎องถิ่น 
 
 4. นโยบายด้านสังคม 
 องค์การบริหารสํวนตําบลดอยหลํอ จะสํงเสริมและสนับสนุนให๎ตําบลดอยหลํอเป็นชุมชนที่ปลอดภัย นําอยูํ และ
พัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตําบลให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นและสร๎างโอกาสให๎ทุกคนได๎รับ  
การบริการอยํางเทําเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้ 
 4.1 สํงเสริมการสร๎างชุมชนนําอยูํ และการสร๎างความเข๎มแข็งและความสามัคคีในชุมชน 
 4.2 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของกลุํมองค์กรตําง ๆ ในตําบล 
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4.3 สํงเสริมการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให๎ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในกิจกรรมที่เป็น
การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความอบอํุนให๎แกํครอบครัว 

 4.4 สนับสนุนกิจกรรมสร๎างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตําบล 
 4.5 ให๎การสงเคราะห์ผู๎สูงอายุ คนพิการ ผู๎ปุวยเอดส์ ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน 
 4.6 สํงเสริม และเพิ่มคุณคําของผู๎สูงอายุ โดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม 
 4.7 ปรับปรุงที่อยูํอาศัยสําหรับผู๎สูงอายุซึ่งเป็นผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎ 
 4.8 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปูองกันและปราบปรามและบําบัดยาเสพติด 
 4.9 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กู๎ภัย อปพร. และรถก๎ูภัย ให๎บริการประชาชน 
 
 5. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารสํวนตําบลดอยหลํอ จะสํงเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให๎มีประสิทธิภาพและมีความเข๎มแข็ง
ตลอดจนสร๎างระบบสุขภาพที่ดีให๎เกิดขึ้นแกํประชาชนในตําบล ให๎มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางรํางกายและจิตใจ โดยมีแนวทาง
ดังนี ้
 5.1 สํงเสริมระบบสาธารณสุขพ้ืนฐานให๎มีความแข็งแรง 
 5.2 สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบล 
 5.3 สนับสนุนและสํงเสริมให๎ประชาชนในตําบลดอยหลํอมีความรู๎เกี่ยวกับโรคภัยไข๎เจ็บตํางๆ พร๎อมทั้งปูองกันโรค
ระบาด และโรคติดตํอ โดยมีการตรวจสุขภาพประจําปี รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต๎นได๎ 
 5.4 สํงเสริมให๎ประชาชนในตําบลดอยหลํอ มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง สํงเสริมให๎มีการเลํนกีฬา การออกกําลังกาย 
และการแขํงขันกีฬาชุมชน 
 5.5 สํงเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนการบําบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มี
ความสมบูรณ์ 
 5.6 การพัฒนาจัดที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตําบล 
 5.7 รณรงค์สร๎างจิตสํานึก และการมีสํวนรํวมของประชาชนในตําบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎เกิดการใช๎ประโยชน์อยํางคุ๎มคําสูงสุด โดยสํงเสริมให๎มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน สนับสนุน
กิจกรรม การอนุรักษ์อํางเก็บน้ําและลําน้ํา การตรวจคุณภาพน้ํา สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ปุาชุมชน 
 5.8 การพัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์อยํางสมดุล และยั่งยืน 
 
 6. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
 องค์การบริหารสํวนตําบลดอยหลํอ จะสํงเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งภายในและภายนอกระบบอยําง
ตํอเนื่องและสํงเสริมให๎มีการเรียนรู๎ของประชาชนในตําบล การพัฒนาระบบเครือขํายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎ชุมชน ตลอดจน
การสํงเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท๎องถิ่น และรักษาประเพณีท๎องถิ่นให๎ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้ 
 6.1 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอยํางตํอเนื่อง เพื่อเตรียมความพร๎อมสูํประชาคม
อาเซียน 
 6.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎นําอยูํและให๎มีประสิทธิภาพ 
 6.3 สํงเสริมให๎มีเครือขํายการเรียนรู๎ในชุมชน โดยติดตั้งระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ตในหมูํบ๎านเพื่อเป็นแหลํงค๎นคว๎า
หาความรู๎ 
 6.4 สํงเสริมกิจกรรมการกีฬาให๎หลากหลายและทั่วถึง  
 6.5 สํงเสริมการเรียนรู๎และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแกํประชาชนในตําบล 
 6.6 สํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ให๎เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเดํนของตําบลดอยหลํอ เชํน งานประเพณีตักบาตร  
เทโวโรหนะ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
 6.7 สํงเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 6.8 สํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชนได๎ศึกษาอบรมและเรียนรู๎ศาสนาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 



 

 
-28- 

 6.9 สนับสนุนให๎มีสนามกีฬา และมีการจัดแขํงขันกีฬาในระดับหมูํบ๎านและตําบลเพื่อให๎ประชาชนสามารถใช๎
ประโยชน์ทํากิจกรรมตําง ๆ รํวมกัน 
 
 7. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
 องค์การบริหารสํวนตําบลดอยหลํอ จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุํงเน๎นความโปรํงใสและการมีสํวนรํวม 
โดยมีแนวทางดังนี ้
 7.1 สํงเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุํงเน๎นให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมในทุก ๆ ด๎าน 
 7.2 เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสมัพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร๎างภาพพจน์ องค์กร ให๎ประชาชนยอมรับ
และให๎ความเช่ือถือ 
 7.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทํางาน มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
เพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชนด๎วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 7.4 เน๎นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารท๎องถิ่นมากขึ้น  
โดยเปิดโอกาสให๎ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นรํวมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 7.5 สร๎างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกําลังใจให๎ข๎าราชการและผู๎ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนตําบลดอยหลํอ  
ที่ปฏิบัติด๎วยความทุํมเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเดํนและเป็นที่ยอมรับ 
 7.6 สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ และผู๎บริหาร ให๎ได๎รับการฝึกอบรม ได๎เพิ่มพูนความรู๎ทักษะ 
และมีประสบการณ์ในการทํางานมากยิ่งขึ้น 
 7.7 บริหารการคลังอยํางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง 
 7.8 พัฒนารายได๎ขององค์การบริหารสํวนตําบลเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นให๎เจริญก๎าวหน๎า โดยการปรับปรุงระบบ 
การจัดการเก็บภาษีขององค์การบริหารสํวนตําบลให๎สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 7.9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จําเป็นตํอการปฏิบัติงานของพนักงานและเจําหน๎าที่ให๎พร๎อมปฏิบัติหน๎าที่บริการ
ประชาชนตําบลดอยหลํอ 
 
2.ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
“สังคมแห่งความพอเพียงและความสุข” 

 
สังคมแห่งความพอเพียงและความสุข :เป็นสังคมที่ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูํอยํางพอมีพอกินอยูํบนพื้นฐานของ

ทางสายกลางและความไมํประมาท  โดยคํานึงถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร๎างภูมิคุ๎มกันในตัว ตลอดจนใช๎
ความรู๎ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ ในการประกอบอาชีพด๎วยความสุขตามอัตภาพของ
ตนเอง 
 

พันธกิจ  (Mission) 
 1. พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให๎เพียงพอตํอความ
ต๎องการขั้นพ้ืนฐานของชุมชน 
 2. สนับสนุน สํงเสริมการประกอบอาชีพแบบครบวงจร เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนและเป็นพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพ่ึงตนเอง 
 3. เรํงรัดจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรม 
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 4. พัฒนา  ปรับปรุง  สํงเสริม ศักยภาพคน ให๎มีคุณภาพและรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสํงเสริมบทบาท
ครอบครัว องค์กรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน  ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 5. สํงเสริม สร๎างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยอยูํภายใต๎กระบวนการมีสํวนรํวมของ ทุกภาคสํวนในสังคมเพื่อให๎
เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 6. พัฒนา  ปรับปรุง  สํงเสริมระบบสาธารณสุขชุมชน และสุขภาพชุมชน 

 
 จุดมุ่งหมาย  (Goal) 

1.ท๎องถิ่นมีความนําอยูํ ประชาชนได๎รับความสะดวกสบายในการคมนาคม  มีน้ําเพียงพอตํอการอุปโภคบริโภค และ
สามารถเข๎าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานตําง ๆ ได๎อยํางเพียงพอ 
2. ประชาชนสามารถประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน เพื่อการพึ่งตนเองได๎อยํางเทํา

เทียมกัน 
3. ประชาชนทุกคนได๎รับโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาศักยภาพท้ังทางรํางกายและจิตใจ สติปัญญาอยํางเทําเทียม

กัน มีการปรับปรุงระบบคุ๎มครองทางสังคมให๎มีประสิทธิภาพ 
4. มีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นระบบ 
5. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให๎บริการมีการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ได๎รับการบริการสาธารสุขถ๎วนหน๎า 
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3. การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

3.1.1  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหาร
สํวนตําบลดอยหลํอ 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  ระบบการบริหาร 
     –  มีการจัดโครงสร๎างภายในที่เหมาะสมสอดคล๎องกับ
ภารกิจ 
    –  การมีสํวนรํวมของประชาชนในการดําเนินงาน      
    –  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
    –  มีการแบํงงาน/มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
2.  ระบบข้อมลู 
    –  มีการจัดเก็บข๎อมูลในการดาํเนินการ 
 
3.  อัตราก าลัง(พนักงานสํวนตําบล/ลูกจ๎าง) 
    –  บุคลากรมคีวามรูค๎วามสามารถในการปฏิบตัิหน๎าที ่
    –  ได๎รับการฝึกอบรมอยํางตํอเนื่อง 
    –  มีการกําหนดแผนอัตรากําลงัตามโครงสร๎าง 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
    –  การบริหารงบประมาณเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ    
5.  ศักยภาพของชมุชน 
    –  มีกลุํมตําง ๆ ในหมูบํ๎าน  เชํนกลุํมออมทรัพย์  
 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    –  มีแหลํงหินเพื่ออุตสาหกรรมทําให๎มีรายได๎จาก
คําภาคหลวงแร ํ
    –  มีแหลํงน้ําธรรมชาตสิามารถใช๎ประโยชน์ในการเกษตร 
  -  มีทรัพยากรธรรมชาติทีเ่อื้อตํอการพัฒนาเป็นแหลํง
ทํองเที่ยว ทําให๎มีรายไดจ๎าการทํองเที่ยวมาก 

1.  ระบบการบริหาร 
    –  กฎระเบยีบข๎อบังคับตําง ๆ มีการปรับปรุงแก๎ไข
ตลอดเวลา  ทําให๎ศึกษาไมํทัน  ขาดความชัดเจนใน
การดําเนินงาน 
    –  พื้นที่รับผิดชอบมาก  ไมสํามารถบริการการ
พัฒนาได๎ทั่วถึง 
    -  ปริมาณงานมมีาก   บุคลากรมีน๎อย  มีผลทําให๎
ผลงานไมํเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทําที่ควร 
    -  ประชากรบางสํวนยังขาดการมีสํวนรํวม 
 
2.  ระบบข้อมลู 
    –  ไมํมีความรู๎ความชํานาญในการจัดเก็บข๎อมูล 
3.  อัตราก าลัง(พนักงาน/ลูกจ๎าง) 
    –  มีบุคลากรไมเํพียงพอ 
    –  บุคลากรได๎รับมอบหมายงานมากเกินไป 
 
 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
     –  งบประมาณไมํเพยีงพอตํอการพัฒนา  
 
5.  ศักยภาพของชมุชน 
     –  สถานท่ีและอาคารที่ทําการคับแคบไมํเพียงพอ 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    –  ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรํวมกัน  ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อม 
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โอกาสการพัฒนาในอนาคต 
- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ท่ีสนับสนุนสํงเสริมด๎านการเกษตร  การทํองเที่ยว  สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตําบล 
- การสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับระบบเศรษฐกิจฐานราก  ตามนโยบายของรัฐบาล 
- การแก๎ไขปัญหาความยากจน  ปญัหายาเสพตดิ  ตามนโยบายของรัฐบาล 
- พันธกิจขององค์การบริหารสํวนตําบลดอยหลํอ เอื้อตํอการพัฒนา 
 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
–  กฎหมายระเบียบ  ข๎อบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
–  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจํายไมํเหมาะสมกับเวลาดําเนินการ 
–  ภาระหน๎าที่เพ่ิมมากข้ึน  แตํบคุลากรมีน๎อยและมีไมํความรู๎ด๎านในการปฏิบัติหน๎าที่งานท่ีไดร๎ับถํายโอน 

 
3.2 การประเมินผลประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

- สรุป ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม(คิดเป็นร้อยละ) ดังนี ้

 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมสีํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 29.73 67.57 2.70 
2)  การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมลูของโครงการ/กิจกรรม  

29.73 
 

63.06 
 

7.21 
3)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

 
32.73 

 
57.27 

 
10.00 

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอสาธารณะ  
27.52 

 
61.47 

 
11.01 

5)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/
กิจกรรม 

 
29.36 

 
56.88 

 
14.68 

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 26.61 66.97 7.34 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูํการแก๎ไขปัญหาของ
ประชาชนในท๎องถิ่น 

 
33.64 

 
57.27 

 
10.91 

8)  การแก๎ไขปัญหา และการตอบสนองความต๎องการของประชาชน 21.81 71.17 5.45 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร๎ับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 30.63 63.06 6.31 

รวม 33.04 62.75 8.40 
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร๎างความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนตําบลดอยหลํอสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           (1)                                          (2)                                         (3 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ยุทธศาสตร์ด๎านความ
มั่นคง 

 

2. ด๎านการสร๎าง
ความสามารถ 
ในการแขํงขัน 

 

3. ด๎านการพัฒนา 
และเสรมิสร๎าง 
ศักยภาพคน 
 

 

4. ด๎านการสร๎างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เทําเทียมกันทางสังคม 
 

 

5. ด๎านการสร๎างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

 

6.ด๎านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
แห่งชาต ิ 
ฉบับที่12 

การเสริมสร๎าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 

การพัฒนา
ภาคเมืองและ
พื้นที่
เศรษฐกิจ 

การสร๎างความ
เข๎มแข็งทางเศรษฐ 
กิจและแขํงขันได๎ 
อยํางยั่งยืน 

การพัฒนา
โครงสร๎างพื้น 
ฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ 

การเสริมสร๎างความ
มั่นคงแหํงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศ 
สูํความม่ังคั่งและยั่งยืน 

 

การสร๎างความ
เป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อม
ล๎าในสังคม 

ก า ร พั ฒ น า
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
เทคโนโลยีวิ จัย
และนวัตกรรม 

 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อมเพื่อ
การพัฒนาอยํางยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

ค ว า ม รํ ว ม มื อ
ระหวํ างประ เทศ
เพื่อการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 

ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศ

ที่สวยงามมีเสน่ห(์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีย่ังยนืเพ่ือเป็นรากฐาน

สนับสนุนทัง้ฐานเศรษฐกจิเดิมและเศรษฐกจิใหม)่ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

การสรา้งความมั่นคัง่อย่างย่ังยืน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
สรา้งสังคมแห่งวฒันธรรม 

ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ

และพัฒนาศกัยภาพคนให้พร้อม

รับกับการเปลี่ยนแปลง 

ด ารงความเป็นฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

และพลังงานสะอาด 

การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย

และความสงบสุขของประชาชน 
การสรา้งประสิทธิภาพ ความ

โปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและ

เป็นธรรมในการให้บรกิาร 
 

ส่งเสริมการสร้างสรรคส์ินค้าและบริการให้โดยเด่นและมคีุณค่า มุ่งเน้น

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัตถสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมการทอ่งเที่ยว 

(ยุทธศาสตร์ปรับตัวเพื่อเพิ่มมูลคา่และสร้างความยั่งยืนให้แก่

ฐานเศรษฐกจิเดิม) 

 

ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้น อุตสาหกรรมสุขภาพ 

อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรม

บริการการศึกษา และอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการ

ทอ่งเที่ยวและการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 
(ยุทธศาสตรเ์ชงิรุกเพื่อสร้าง

ฐานเศรษฐกิจใหมสู่่ตลาดสากล) 



 
 
                                                  (1)                               (2)                                (3)                                              (4)                                    (5) 
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                                     (1)                             (2)                            (3)                               (4)                              (5)                              (6)                         (7) 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ด้านการพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานเพ่ือ
รองรบัการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม 

ดา้นการพัฒนา

เศรษฐกจิตามแนว

เศรษฐกจิพอเพียง 

 

ด้านการบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ดา้นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

ด้านการปอ้งกัน บรรเทา

สาธารณภัยและการ

รักษาความเป็นระเบยีบ

เรียบรอ้ยในชุมชน 

 

ดา้นการบรหิาร

จัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อบต.

ดอยหล่อ 

ด้านการพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานเพ่ือ
รองรบัการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม 

 

ดา้นการพัฒนา

เศรษฐกจิตามแนว

เศรษฐกจิพอเพียง 

 

ด้านการบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ดา้นการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ประชาชน 

 

ด้านการปอ้งกัน บรรเทา

สาธารณภัยและการ

รักษาความเป็นระเบยีบ

เรียบรอ้ย.ในชุมชน 

 

ดา้นการบรหิาร

จัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

 

1. ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูประการ การ

คมนาคมขนสง่มี

ประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน

อย่างทั่วถึง 

2. ภาคเกษตรกรรม

สามารถสรา้ง

มูลค่าเพิ่มและมีการ

กระจายรายไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

 

(1) 

1. ชุมชนยดึถอืและ

ปฏิบัติงานตามแนว

เศรษษฐกิจพอเพยีงเกิด

ภูมคิุ้มกันทางเศรษฐกจิ 

2. ท้องถิ่นมกีารพัฒนา

ด้านการทอ่งเท่ียว 

วสิาหกจิในชุมชน มีความ

พร้อมแข่งขันและรองรับ

ผลกระทบจาการเข้าร่วม

ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน (AEC) 

 

 

 

(2) 

1. ชุมชนมีจติส านึกแลมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติ

เพื่อป้องกันและ

แก้ปญัหาในด้านการ

จัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

และการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

(3) 

1.ชุมชนและองค์กรภาค

สังคมในท้องถิ่น

สามารถอนุรักษ์ฟื้นฟู

และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมจารีต

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาอันเป็นเอกลกัษ์

ของท้องถิ่นของตนให้

ด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

 

 

 

 

(4) 

1. ประชาชนกลุม่ต่าง ๆ

โดยเฉพาะกลุ่มเดก็และ

เยาวชน ผูสู้งอายุ คน 

พิการ และผูป้ระสบ

ปัญหาทางสงัคม ได้รับ

บรกิารและสวัสดกิาร

จากองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถงึ 

รวดเร็วและเป็นธรรม 

บนพืน้ฐานของการ

พึ่งพาตนเอง 

 

 

(5) 

 

1. ประชาชนมีความ

สามัคคีและความ

สมานฉันท์ในหมู่คณะ

สามารถป้องกันและ

รับมือกับสาธารณภัย

ต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. สามารถลดปญัหา

ยาเสพติดและความไม่

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินในชุมชน    

 

 

(6) 

1. องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น มกีระบวนการ

จัดการบรหิารจัดการ

ภายใต้หลักธรรมมาภิ

บาล 

2. องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมกีารจัดบริหาร

สาธารณะแก่ประชาชน

ที่มีประสิทธิภาพและ

เกิดผลสัมฤทธิ ์
 

 

 

(7) 

 

เป้าประสงค์ 
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กลยุทธ์ 1. พัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานด้าน

การคมนาคมขนส่งที่

จ าเป็น 

กลยุทธ์ 2. พัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานทาง

การเกษตรเพื่อสรา้ง

มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต

ทางการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา

จัดการโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

กลยุทธ์ 1.สง่เสรมิและ

พัฒนาการเกษตรตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและ

สรา้งภูมิคุม้กันระบบ

เศรษฐกิจในท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 2. พัฒนา

ศักยภาพ

ผู้ประกอบการและ

ยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ

รองรับ AEC 

กลยุทธ์ 3. ส่งเสรมิ

การค้า การลงทุนที่มงุ

เน้นประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจที่ยังยืน 

กลยุทธ์ 4. ส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวที่สอดคล้อง

กับศักยภาพชุมชนและ

เกิดประโยชน์อย่าง

ย่ังยืนต่อคนในท้องถิ่น 

 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ 1. การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมโดย

ชุมชน 

กลยุทธ์ 2. การควบคุม 

ป้องกัน แก้ไขปญัหา

ขยะและมลภาวะใน

ชุมชน 

กลยุทธ์ 3. ส่งเสรมิการ

ใชพ้ลังงานทดแทนและ

การอนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาองค์

ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นในเชงิ

องค์รวม 

กลยุทธ์ 2. อนุรักษ์และ

ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม

ท้องถิ่นในชุมชน 

กลยุทธ์ 3. การ

เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่

สู่ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 

กลยุทธ์ 1. สง่เสรมิ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

กลยุทธ์ 2 .การส่งเสรมิ

สุขภาวะที่ดขีองคนใน

ชุมชน 

กลยุทธ์ 3. การพัฒนา

คุณภาพเด็ก เยาวชน 

สตร ีคนชราและ

ผู้ด้อยโอกาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 

กลยุทธ์ 1. การรักษา

ความสงบเรียบรอ้ย

และความปลอดภัยใน

ชุมชน 

กลยุทธ์ 2. การป้องกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัย 

กลยุทธ์ 3. การป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด อบายมุขและ

ปัญหาแรงงานต่างดา้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากร

ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 2. พัฒนา

ประสิทธิภาพในการ

บรหิารจัดการภายใต้

หลักธรรมมาภบิาล 

กลยุทธ์ 3. ส่งเสรมิการ

มีส่วนรว่มของทกุภาค

ส่วนในการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 
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แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อพ.ศ. 2561-2565) 

“สังคมแห่งความพอเพียงและความสุข” 
 

วิสัยทัศน ์

แผนงาน สาธารณสุข การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

การศึกษา สังคม

สงเคราะห ์

เคหะชมุชน สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน 

บรหิารงาน

ทั่วไป 

งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม

และการโยธา 

ศาสนา

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

1.การส่งเสรมิ สนับสนุน

รณรงค์การอนุรักษ์ ดูแล

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิง่แวดล้อม 

2.การบรหิารการจัดการ

ขยะภายใน 

3.งานอื่นๆ 

 

1อุดหนุนเกี่ยวกับการศึกษา

ภายในเขต อบต.ดอยหล่อ 

2.ส่งเสรมิและสนับสนุน

การศึกษาภายในต าบล 

3. การจัดงานวันส าคัญ

ต่างๆ/อุดหนุนหน่วยงานอื่น 

4.การจัดงานประเพณ ี

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5.งานอื่นๆ 

 

1.ส่งเสรมิ  สนับสนุน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบการปกครอง 

2.เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

การจัดเก็บภาษ ี

3.จัดหาและบ ารุงรักษา

ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น รถรถ

ขยะ รถบรรทุกน้ าฯลฯ 

4.การฝึกอบรม 

5.ศึกษาดูงาน 

6.งานอื่นๆ 

 

1.ฝึกอบรมอาชีพเสรมิ 

2.สง่เสรมิการรวมกลุม่

อาชีพและการจัดจัง้ 

วิสาหกิจชมุชน 

3.ส่งเสรมิการเลี้ยงสัตว์

ประเภทต่างๆ 

4.การเพิ่มศักยภาพผู้น า

ชุมชน 

5.ปรับภูมิทัศน์สร้างแหลง่

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึน้

ใหม่ภายในเขต อบต.ดอย

หล่อ 

6.จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์

การท่องเที่ยว 

7.ฝึกอบรมมัคคุเทศก์,  

8.ส่งเสรมิและสนับสนุนการ

พัฒนาเศรษฐกิจตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9.งานอื่นๆ 

 

1.การเพ่ิมศักยภาพผู้น าชุมชน 

2..ส่งเสริมการออกก าลังกาย

ใหป้ระชาชนภายในเขต อบต.

ดอยหลอ่ 

3.สงเคราะห์เด็ก สตรี  

ผู้สูงอายุฯลฯ เช่น สงเคราะห์

เบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   

4.รณรงค์ป้องกันโรค 

5.การควบคุมโรคติดต่อ 

6.การรักษาความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

7.กจิกรรมป้องกันบรรเทาสา

ธารณภัย 

8.การแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

9.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

10.การแข่งขันกฬีาต้านยาเสพ

ติด 

11.งานอื่นๆ 

 

1. ก่อสรา้งถนน/ปรับปรุง

ซ่อมแซม 

2.ก่อสรา้งท่อระบายน้ า /

รางระบายน้ า สะพาน 

3.ขุดลอกคลอง ระบายน้ า 

บ่อน้ าตื้นสาธารณะเพื่อ

รองรับภัยพิบัติและภัยแลง้ 

4.ก่อสรา้ง/ปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้าน 

5.เพิ่มขนาดท่อเมนประปา

ให้ใหญ่ขึ้น 

6.ขยายเขตไฟฟา้ 

7.ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง

สาธารณะ 

8.งานอื่นๆ 
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พันธกิจที่ 1 
พัฒนาปรับปรุงบํารุง 
รักษาระบบโครงสร๎าง
พื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให๎เพียงพอ
ตํอความต้องการขั้น
พื้นฐานของชุมชน 

พันธกิจที่ 2
สนับสนุน สํงเสริม
การประกอบอาชีพ
แบบครบวงจร เพือ่
สร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎กับชุมชนและเป็น
พื้นฐานของ

เศรษฐกิจ

พึ่งตนเอง 

พันธกิจ 
พันธกิจที่ 3 

เรํงรดัจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิ
ความย่ังยืนและ 
เป็นธรรม 

พันธกิจที่ 4 
พัฒนา  ปรับปรุง  สํงเสริม ศักยภาพคน 
ให๎มีคุณภาพและรู๎เทําทันการ
เปลี่ยนแปลง  รวมถึงการสํงเสริมบทบาท
ครอบครัว องค์กรทางศาสนา โรงเรียน
ชุมชน  ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท๎องถ่ิน 

พันธกิจที่ 5 
สํงเสริม สร๎างระบบการ
บริหารจัดการที่ดี โดยอยํู
ภายใต๎กระบวนการมี
สํวนรวํมของทกุภาคสํวน
ในสังคมเพือ่ให๎เกดิการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน 

พันธกิจที่ 6 
พัฒนา  ปรับปรุง  สํงเสริม
ระบบสาธารณสขุชุมชน 

และสุขภาพชมุชน 

ยุทธศาสตร ์
1.การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 
 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
 

4. การอนุรักษ ์ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ๎งถิ่น 
 

 

5.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

6.การปูองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย
และการรกัษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร๎อยในชมุชน 
 

7.การบริหาร
จัดการบ๎านเมืองที่
ดี 
 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 1. พัฒนา
โครงสร๎างพืน้ฐานด๎านการ
คมนาคมขนสํงที่จําเป็น 
กลยุทธ์ 2. พัฒนา
โครงสร๎างพืน้ฐานทาง
การเกษตรเพือ่สร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎แกํผลผลิตทาง
การเกษตร 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนาจัดการ
โครงสร๎างพืน้ฐาน 

 

กลยุทธ์ 1.สํงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสร๎างภูมิคุ๎มกันระบบ
เศรษฐกิจในท๎องถ่ิน 
กลยุทธ์ 2. พัฒนาศักยภาพ
ผู๎ประกอบการและยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC 
กลยุทธ์ 3. สํงเสริมการค๎า การลงทุนที่
มุงเน๎นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยังยืน 
กลยุทธ์ 4. สํงเสริมการทอ่งเที่ยวที่
สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและ

เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อคนใน

ทอ้งถ่ิน 

 

กลยุทธ ์1. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมโดยชุมชน 
กลยุทธ ์2. การควบคุม 
ปูองกัน แก๎ไขปัญหาขยะ
และมลภาวะในชุมชน 
กลยุทธ ์3. สํงเสริมการ
ใช๎พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษพ์ลังงาน       

กลยุทธ์ 1. พัฒนาองค์
ความรู๎ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ๎งถิน่ในเชิง
องค์รวม 
กลยุทธ์ 2. อนุรกัษ์และ
สํงเสริมศิลปวฒันธรรม
ท๎องถิ่นในชมุชน 
กลยุทธ์ 3. การเผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรมทอ๎งถิ่น
สูํภายนอก 

 

กลยุทธ ์1. สํงเสริม
การศึกษาและการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต 
กลยุทธ ์2 .การสํงเสริม
สุขภาวะที่ดีของคนใน
ชุมชน 
กลยุทธ ์3. การพัฒนา
คุณภาพเด็ก เยาวชน 
สตรี คนชราและ
ผู๎ด๎อยโอกาส     
 

กลยุทธ ์1. การรักษา
ความสงบเรียบร๎อย
และความปลอดภัยใน
ชุมชน 
กลยุทธ ์2. การปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
กลยุทธ ์3. การปอูงกัน
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด อบายมขุและ
ปัญหาแรงงานตําง
ด้าว 

 

กลยุทธ ์1. พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรท๎องถิ่น 
กลยุทธ ์2. พัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภายใต๎
หลักธรรมมาภิบาล 
กลยุทธ ์3. สํงเสริม
การมีสํวนรํวมของทุก
ภาคสํวนในการ
ตรวจสอบควบคุม 
 



 
-37- 

 
3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดอยหล่อ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2 5 6

1 
256
2 

256
3 

256
4 

การสร๎างความมั่น
คั่งอยํางยั่งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ทํองเที่ยว 
 

ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกจิและ
การทํองเที่ยว 
 

1. ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
การคมนาคม
ขนสํง มี
ประสิทธิภาพ 
สามารถ
ตอบสนอง
ความต๎องการ
ของประชาชน
อยํางทั่วถึง 
2. ภาค
เกษตรกรรม
สามารถสรา๎ง
มูลคําเพิม่และ
มีการกระจาย
รายได๎อยําง
เหมาะสม 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 20 

5 10 15 20 ปีละ 5 สาย 1. กํอสร๎าง
บูรณะซํอมแซม
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสร๎าง
พื้นฐาน 
2. การจัดหา/
ปรับปรุง
ซํอมแซมระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 
3. การจัดการ
จารจรและ
ประชาสมัพันธ์ 
 

1.ถนนไมํ
น๎อยกวํา 5 
สาย 
2. ระปาไมํ
น๎อยกวํา 5 
แหํง 

กองชําง สํานักปลดั 
กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดอยหล่อ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2 5 6

1 
256
2 

256
3 

256
4 

สร๎างสังคมแหํง
วัฒนธรรม ความรู ๎
ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให๎พร๎อม
รับกับการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1.ด๎านการอนุรักษ ์
ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูม ิ
2.ด๎านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

1.ด๎านการอนุรักษ ์
ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี
และภูม ิ
2.ด๎านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

1.ชุมชนยึดถือ
และปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเกิด
ภูมิค๎ุมกันทาง
เศรษฐกิจ 
2. ท๎องถิ่นมีการ
พัฒนาด๎านการ
ทํองเที่ยว 
วิสาหกจิใน
ชุมชนมีความ
พร๎อมแขํงขัน
และรองรับ
ผลกระทบจาก
การเข๎ารํวม
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

ไมํน๎อยกวาํร๎อย
ละ 20 

5 10 15 20 ปีละ 5 โครงการ กลยุทธ ์1. พัฒนา
องค์ความรู๎ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ๎งถิ่นใน
เชิงองค์รวม 
กลยุทธ ์2. อนุรักษ์
และสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นในชุมชน 
กลยุทธ ์3. การ
เผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นสูํภายนอก      
กลยุทธ ์1. สํงเสริม
การศึกษาและการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต 
กลยุทธ ์2 .การ
สํงเสริมสุขภาวะที่ดี
ของคนในชุมชน 
กลยุทธ ์3. การ
พัฒนาคุณภาพเด็ก 
เยาวชน สตรี คนชรา
และผู๎ด๎อยโอกาส     

ไมํน๎อยกวาํ 
40 โครงการ 
 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดอยหล่อ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2 5 6

1 
256
2 

256
3 

256
4 

ดํารงความเป็น
ฐาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติ สิ่งแวดล๎อมและ
พลังงานสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด๎านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล๎อม 
 

ด๎านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อม 
 

1. ชุมชนมี
จิตสํานึกและมี
สํวนรํวมใน
การปฏิบัตเิพื่อ
ปูองกันและ
แก๎ปัญหาใน
ด๎านการ
จัดการ
ทรัพยากร  
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม
และการ
อนุรักษ์ระบบ
นิเวศ 

ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 20 

5 10 15 20 ปีละ 4 
โครงการ 

กลยุทธ์ 1. การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อมโดย
ชุมชน 
กลยุทธ์ 2. การ
ควบคุม ปูองกัน 
แก๎ไขปัญหาขยะ
และมลภาวะใน
ชุมชน 
กลยุทธ์ 3. 
สํงเสริมการใช๎
พลังงานทดแทน
และการอนรุักษ์
พลังงาน       
 

ไมํน๎อยกวํา
20 โครงการ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 



 
-40- 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดอยหล่อ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2 5 6

1 
256
2 

256
3 

256
4 

การสร๎างความ
มั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุข
ของประชาชน 
 

ด๎านการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 
 

ด๎านการพัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 
 

1. ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณู
ประการ การ
คมนาคม
ขนสํงมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถ
ตอบสนอง
ความต๎องการ
ของประชาชน
อยํางทั่วถึง 
2. ภาค
เกษตรกรรม
สามารถสรา๎ง
มูลคําเพิม่และ
มีการกระจาย
รายได๎อยําง
เหมาะสม 
 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 20 

5 10 15 20 ปีละ 30 
โครงการ 

กลยุทธ์ 1. 
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานด๎านการ
คมนาคมขนสํงที่
จําเป็น 
กลยุทธ์ 2. 
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานทาง
การเกษตรเพื่อ
สร๎างมลูคําเพิ่ม
ให๎แกํผลผลิต
ทางการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาจัดการ
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 
 

ไมํน๎อยกวํา 
120 
โครงการ 

กองชําง สํานักปลดั 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดอยหล่อ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2 5 6

1 
256
2 

256
3 

256
4 

การสร๎างประสิทธิภาพ 
ความโปรํงใส เป็น
ประชาธิปไตยและเป็น
ธรรมในการ 
ให๎บริการ 

1.ด๎านการปูองกัน บรรเทา
สาธารณภัยและการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยในชุมชน 
2.ด๎านการบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 
 
 

1.ด๎านการปูองกัน 
บรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย
ในชุมชน 
2.ด๎านการบริหาร
จัดการบ๎านเมืองที่ดี 
 

1. ประชาชนมีความ
สามัคคีและความ
สมานฉันท์ในหมูํ
คณะสามารถ
ปูองกันและรับมือ
กับสาธารณภัย 
ตําง ๆ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2. สามารถลด
ปัญหายาเสพติด
และความไมํ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชน 
3. องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ิน มี
กระบวนการจัดการ
บริหารจัดการ
ภายใต๎หลักธรรม
มาภิบาล 
4. องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ินมีการจัด
บริหารสาธารณะแกํ
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 2 2 3 3 ปีละ 4 โครงการ กลยุทธ์ 1. การรักษา
ความสงบเรียบร๎อย
และความปลอดภัยใน
ชุมชน 
กลยุทธ์ 2. การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
กลยุทธ์ 3. การปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติ ด  อ บ า ย มุ ข แ ล ะ
ปัญหาแรงงานตําง 
กลยุทธ์ 1. พัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากร
ท๎องถ่ิน 
กลยุทธ์ 2. พัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภายใต๎
หลักธรรมมาภิบาล 
กลยุทธ์ 3. สํงเสริมการ
มีสํวนรํวมของทุกภาค
สํวนในการตรวจสอบ
ควบคุม 
 

ไมํน๎อยกวํา 16 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง, 
กองชําง, 
กอง 
สาธารณสุข, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนนุ 

1 การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง สํานักปลดั 
การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองชําง สํานักปลดั 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กองชําง สํานักปลดั 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

สํานักปลดั - 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลดั - 
3 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ สํานักปลดั 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

สํานักปลดั กองสาธารณสุขฯ 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลดั กองสาธารณสุขฯ 
4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ

สานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

สํานักปลดั 
 

กองการศึกษาฯ 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ สํานักปลดั 
 

5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ สํานักปลดั 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สํานักปลดั 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ สํานักปลดั - 
แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง สํานักปลดั 
แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

สํานักปลดั 
 

- 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลดั - 
6 การปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยในชุมชน 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลดั กองคลัง 
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สํานักปลดั กองคลัง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

-43- 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนนุ 

7 
การบริหารจัดการ

บ๎านเมืองที่ด ี
บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

สํานักปลดั กองคลัง 

  การดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สํานักปลดั กองคลัง 
 


