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2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 ที่ผ่านมาผลที่ได้รับคือสามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ตามลาดับความจาเป็นเร่งด่วน ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด
2.2 ผลกระทบ
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐมีความล่าช้า โครงการที่จะต้องดาเนินการใน
ไตรมาสสุดท้ายจึงมีจานวนมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลากาหนด บางโครงการจึงไม่สามารถดาเนินการได้ตาม
ที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงาน
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
การประเมินผลแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมา เทศบาลตาบลแม่คาไม่สามารถดาเนินการโครงการตาม
แผนดาเนินงานที่วางไว้ได้ทั้งหมด เนื่ องจากจานวนโครงการตามความต้องการของประชาชนมีจานวนมาก และ
จาเป็นต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการสูง ประกอบกับงบประมาณของเทศบาลมีน้อย ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการ
ตามโครงการได้ทั้งหมด แนวทางแก้ไข คือ ควรให้ดาเนินการโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ โดยใช้งบประมาณ
เป็นตัวตั้ง เพื่อไม่ให้โครงการมีจานวนมากกว่างบประมาณที่สามารถดาเนินการได้
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และการ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรมรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพ แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
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(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกการสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) ปรับปรุงการบริการจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้
การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลั ก การของการวางแผนที่ น้ อ มน าและประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ยึ ด คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา
ใน แผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ต้องให้ ความส าคัญกับ การกาหนดทิศทางการพัฒ นาที่มุ่งสู่ การเปลี่ ยนผ่ า น
ประเทศไทย จากประเทศที่มี ร ายได้ป านกลางไปสู่ ป ระเทศที่มีรายได้สู ง มี ความมั่ นคง และยั่งยื น สั งคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
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เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
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(5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
(7) ผลักดันให้สถานบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
(2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน และเป็นธรรม
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน
(3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างด้านความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
(1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ
(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
(4) การรักษาความมั่งคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอานาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตย ในเขตทางทะเล
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(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมาส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ
(3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(6) การพัฒนาระบบน้าประปา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม
(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
(2) การพัฒนาเมือง
(3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
(1) ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
สาหรับสินค้า และบริการของไทย
(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, และ JDS
และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเด่นในภูมิภาค
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(4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ
(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1) แผนพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
(1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับ
ระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร
(2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด
เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อ
สนับสนุนการค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ
(4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ
(5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่
นาไปสู่การพึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟู
และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ
2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 : จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน
พื้นที่ : 36,323 ตารางกิโลเมตร
หน่วยการปกครอง : 50 อาเภอ 369 ตาบล 4,128 หมู่บ้าน
ด่านชายแดนถาวร 7 แห่ง จุดผ่อนปรน 1 แห่ง ท่าเรือ 1 แห่ง
วิสัยทัศน์ : “ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ”
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภาคลุ่มน้าโขง
และเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ

23
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
3) แผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม
ล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและ
บริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน+6 และ GMS
เป้าประสงค์
1. เพื่อเพิ่มมูลค่าชายแดนและผ่านแดน
2. เพื่อเพิ่มมูลการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
3. เพื่อเพิ่มจานวนนิติบุคคล
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่ออานวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์
รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวมเพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ SMEs เพื่อเพิ่มมูลค่า
การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสาคัญของจังหวัด
2. เพื่อเพิ่มสัดส่วนสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาระบบตลาด
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
เป้าประสงค์
1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
2. เพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว
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3. เพื่อเพิ่มจานวนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
4. เพื่อเพิ่มจานวนกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพเกิดการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ ASEAN+6 ,+3
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low Season พัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่ภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มคุณค่า และมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
เป้าประสงค์
1. เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
2. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือนที่ไม่มีความมั่นคงและไม่เหมาะสม
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชน
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
5. เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและลดความเลื่อมล้า
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยน้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ใน
วิถีชีวิต
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาที่อยู่อาศัยของครัวเรือนผู้เดือดร้อนให้มีความมั่นคงและเหมาะสมในการ
อยู่อาศัย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนให้ได้รับโอกาสและมีระดับการศึกษา
สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีงานทาของกาลังแรงงานจากสายการศึกษาให้สมดุลและเพียงพอ
กับตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาขยะ
4. เพื่ อ พั ฒ นาเมื อ งให้ เ ป็ น เมื อ งน่ า อยู่ สิ่ ง แวดล้ อ มดี รองรั บ การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
5. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
6. เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ
7. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
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กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้มั่นคง พอเพียง ทั่วถึง และสมดุล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน
กลยุ ท ธ์ที่ 3 ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาเมื องเพื่ อ การจั ดการสิ่ งแวดล้ อ มอย่ างมีส่ ว นร่ ว มและมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ม่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
ด้วยกลไกลและกระบวนการของประชารัฐ
2. ลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางสังคม
3. ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
4. สร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ในการรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภายในและพื้นที่ตามแนวชายแดน
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 ดาเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและปัญหาความมั่นคงด้านต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ และการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความเป็นธรรมภาคประชาสังคม
กลยุทธ์ที่ 5 ปลูกจิตสานึกด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางบก
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยคุกคาม
ความมั่นคงรูปแบบใหม่และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ 7 การสร้างความรักความสามัคคีของราษฎรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
(พ.ศ. 2561-2564)
วิสัยทัศน์
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ทางานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนมีความสุข”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้าและระบบบริหารจัดการน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

26
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น
เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้
ได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียน ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดน
กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านออเลคทรอนิกส์และปัญหา
แรงงานต่างด้าว
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้าเสีย และมลภาวะ
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2.2 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจนและคุณค่า
ทางสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.3 เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
3. เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจนและคุณค่าทางสังคม
4. เพื่อพัฒนาด้านระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
5. เพื่อพัฒนาด้านระบบบริการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. เพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.4 ตัวชี้วัด
1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการทุกประการ
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2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย
ก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน
จัดหา/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
จัดการจราจรและประชาสัมพันธ์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าทาง
ระบบเศรษฐกิจชุมชน
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหา บริการสวัสดิการสังคม ช่วยเหลือผู้ประสบ
ความยากจนและคุณค่าทางสังคม
ปัญหาความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ญาติ
ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและยาเสพติด
ดาเนินการเพื่อให้มีสถานที่ออกกาลังกายและ
ส่งเสริมการออกกาลังกาย
ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบสู่ความ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ส่งเสริม
เป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ปฏิบัติได้ในชุมชน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริการสาธารณสุขและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมงานบริการด้านสาธารณสุขแบบ
บูรณาการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
บ้านเมืองที่ดี

พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
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2.6 กลยุทธ์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง
พื้นฐาน
กลยุทธ์ 1.1 การก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ 1.2 การจัดหา/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
กลยุทธ์ 1.3 การจัดการจราจรและการประชาสัมพันธ์
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
กลยุทธ์ 2.1 การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
กลยุทธ์ 2.2 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจนและคุณค่า
ทางสังคม
กลยุทธ์ 3.1 การบริการสวัสดิการสังคม ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ญาติ
กลยุทธ์ 3.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
กลยุทธ์ 3.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและยาเสพติด
กลยุทธ์ 3.4 การดาเนินการเพื่อให้มีสถานที่ออกกาลังกายและส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น
กลยุทธ์ 4.1 การส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติได้ในชุมชน
กลยุทธ์ 4.2 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 5.1 การส่งเสริมงานบริการด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ
กลยุทธ์ 5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ 6.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ 6.2 การพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
กลยุทธ์ 6.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
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