
คํานํา 
 

  องค�การบริหารสวนตําบลเป�นองค�กรปกครองสวนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่ง  ซ่ึงป�จจุบันนับวามี
บทบาทอํานาจหน�าท่ีกว�างขวางมากข้ึน  การบริหารงานขององค�การบริหารสวนตําบล     จึงต�องมีทิศทางท่ี
แนนอน  มีแนวทางการบริหารท่ีชัดเจน  มีการกําหนดวัตถุประสงค�และเป*าหมายของการบริหารงาน และมี
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ   เพ่ือบรรลุถึงสภาพการณ�ท่ีพึงประสงค�รวมกัน  การท่ี
องค�การบริหารสวนตําบลบริหารงาน  เป�นไปในลักษณะดังกลาวได�นั้น องค�การบริหารสวนตําบล  จะต�องมี
แผนพัฒนาท่ีชัดเจนและมาจากป�ญหาและความต�องการของประชาชนอยางแท�จริง 
  องค�การบริหารสวนตําบลห�วยยางขาม เล็งเห็นถึงประโยชน�ของการวางแผนพัฒนาองค�การ
บริหารสวนตําบล  ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
สวนท�องถ่ิน  พ.ศ. 2548  กําหนดให�องค�กรปกครองสวนท�องถ่ินจัดทําแผนพัฒนาสามป> เพ่ือใช�เป�นเอกสาร 
ท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาท่ีจะดําเนินการในห�วงระยะเวลาสามป> และเชื่อมโยงสูการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป>  องค�การบริหารสวนตําบลห�วยยางขาม  จึงได�จัดทําแผนพัฒนาสามป>ฉบับนี้ข้ึนเพ่ือใช�แสดง
ถึงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาท่ีองค�การบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในห�วงระยะสามป>ข�างหน�า  และใช�เป�น
เครื่องมือในการเชื่อมโยงไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป>ขององค�การบริหารสวนตําบล 
  ขอขอบคุณทุกฝBายท่ีเก่ียวข�องกับการจัดทําแผนพัฒนาสามป>ของ  องค�การบริหารสวนตําบล
ห�วยยางขามฉบับนี้  และหวังเป�นอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามป>นี้จะเป�นกรอบแนวทางการพัฒนาของ  องค�การ
บริหารสวนตําบลห�วยยางขาม และจะได�ใช�เป�นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป>  ใช�ในการ
พัฒนาองค�การบริหารสวนตําบลตอไป 
 
 
               องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยยางขาม 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป� 

        “แผนพัฒนาสามป�”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�การบริหารส�วน-ตําบล
ห$วยยางขามท่ีสอดคล$องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา อันมีลักษณะเป-นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับป0งบประมาณแต�ละป0 ซ่ึงมีความต�อเนื่องและเป-นแผนก$าวหน$าครอบคลุมระยะเวลาสามป0
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป-นประจําทุกป0 

  ดังนั้น โครงการท่ีบรรจุอยู�ในแผนพัฒนาสามป0 โดยเฉพาะในแผนประจําป0แรกของห$วงระยะเวลา
สามป0นั้นควรมีสภาพความพร$อมอย�างน$อย 2 ประการ คือ  

1. มีความแน�นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป-นไปได$ของโครงการ/
กิจกรรม รวมท้ังผลประโยชน�สาธารณะท่ีจะได$รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมท่ีอยู�ในแผนประจําป0แรกของห$วงระยะเวลาสามป0 ควรมีความพร$อมในเรื่องรูปแบบ และ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให$สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใช$จัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําป0ได$ต�อไป 

                  แผนพัฒนาสามป0 มีลักษณะกว$าง ๆ ดังต�อไปนี้ 
1. เป-นเอกสารท่ีแสดงความสอดคล$องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
2. เป-นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน และมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
3. เป-นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป-นห$วงระยะเวลาสามป0 
4. เป-นเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหว�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา กับงบประมาณรายจ�าย

ประจําป0 

1.2 วัตถุประสงค%ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
          1.2.1  เพ่ือใช$เป-นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลห$วยยางขาม 
          1.2.2   เป-นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลห$วยยางขาม 
          1.2.3   เป-นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลห$วยยางขาม 
          1.2.4. เพ่ือประสานการพัฒนาให$สอดคล$องกันในระดับหมู�บ$านและตําบล 

 
1.3  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 

1.3.1 ข้ันตอนการเตรียมการจัดทําแผน 
- เสนอโครงการตามสภาพป@ญหาและความต$องการของประชาคมหมู�บ$านให$ผู$บริหาร     

องค�การบริหารส�วนตําบลอนุมัติ 
- แจ$งโครงการท่ีได$รับอนุมัติให$คณะกรรมการพัฒนาท$องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาท$องถ่ิน หน�วยงานภายในขององค�การบริหารส�วนตําบลทุกหน�วยงาน และ
ประชาคมหมู�บ$าน 

1.3.2 ข้ันตอนการเลือกยุทธศาสตร%และแนวทางการพัฒนา 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทาง   การ

พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาพร$อมท้ังข$อมูลท่ีเก่ียวข$อง ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ
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จังหวัดพะเยา  และนโยบายของผู$บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล เสนอต�อคณะกรรมการ
พัฒนาท$องถ่ิน 

- คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล จัดการประชุมร�วมระหว�างคณะกรรมการ
พัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล ประชาคมตําบล และส�วนราชการท่ีเก่ียวข$อง เพ่ือร�วมกัน
พิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีจะนํามาใช$เป-นแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป0 

1.3.3 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข1อมูลและการวิเคราะห%ข1อมูล 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล เก็บรวบรวมข$อมูล

จากประชาคมหมู�บ$าน และส�วนราชการในพ้ืนท่ีและนํามาวิเคราะห�  Swot  Analysis   
- การวิเคราะห�ข$อมูลควรดําเนินการโดย การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ�านมา การคัดเลือก

ยุทธศาสตร�การพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา และการตัดสินใจ
เลือกแนวทางการพัฒนาในห$วงสามป0 

1.3.4 ข้ันตอนการกําหนดวัตถุประสงค%ของแนวทางการพัฒนา 
- ให$พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�การพัฒนา มาจัดทําเป-นวัตถุประสงค�ของ

แนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล$องกับแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป0 
1.3.5 ข้ันตอนการจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล พิจารณาคัดเลือก
โครงการท่ีสอดคล$องกับแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป0 มาจัดทํารายละเอียด    

       โครงการในด$านเปNาหมาย   ผลผลิต ผลลัพธ� งบประมาณ ระยะเวลา ผู$รับผิดชอบ และ          
       ตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเน$นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในป0แรก          
       ของแผนพัฒนาสามป0 เพ่ือให$สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป0ได$ 
 

1.3.6 ข้ันตอนการจัดทําร:างแผนพัฒนาสามป� 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล จัดทําร�างแผนพัฒนา

สามป0 เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณา 
 
 
 

1.3.7 ข้ันตอนการอนุมัติและประกาศใช1แผนพัฒนาสามป� 
- คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล เสนอร�างแผนสามป0ท่ีเห็นชอบแล$วเสนอ

ผู$บริหารท$องถ่ิน 
- ผู$บริหารท$องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนสามป0และประกาศให$แผนพัฒนาสามป0 

สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลให$ผู$บริหารท$องถ่ินเสนอร�างแผนพัฒนาสามป0ต�อสภา  
องค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให$ความเห็นชอนก�อนแล$วผู$บริหารท$องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช$แผนพัฒนาสามป0ต�อไป 

ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป0 
 
ข้ันตอนท่ี 1     ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลร�วมกับประชาคมท$องถ่ิน 
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- กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให$สอดคล$องกับวิสัยทัศน� พันธกิจ และจุดมุ�งหมาย
การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา และสอดคล$องกับป@ญหา ความต$องการของ
ประชาคมและชุมชน  
 

ข้ันตอนท่ี 2     ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล 
- รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ป@ญหา ความต$องการและข$อมูล 
- จัดทําร�างแผนพัฒนา 3 ป0 แล$วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล 

ข้ันตอนท่ี 3     ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล 
- พิจารณาร�างแผนพัฒนา 3 ป0 เพ่ือเสนอผู$บริหารท$องถ่ิน 
- ผู$บริหารท$องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาสามป0และประกาศใช$แผน   พัฒนา

สามป0 
หากไม:เห็นชอบ 

- ส�งร�างแผนพัฒนา 3 ป0 พร$อมชี้แจงเหตุผลให$คณะผู$บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล
ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต�วนัได$รับร�างแผน 

ข้ันตอนท่ี 4      คณะผู$บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล นําร�างแผนพัฒนา 3 ป0 ท่ีผ�านความ         
                                             เห็นชอบ เสนอขอรับการอนุมัติจากสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
 

      ข้ันตอนท่ี 5     ประชุมสภาองค%การบริหารส:วนตําบล 
- พิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนา 3 ป0 (30 วัน) 
                                        หากไม:อนุมัติ 
- ส�งร�างแผนพัฒนา 3 ป0 พร$อมชี้แจงเหตุผลให$คณะผู$บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล

ทราบ เพ่ือเสนอผู$ว�าฯ พิจารณา(30 วัน) ความเห็นของผู$ว�าฯ ถือเป-นท่ีสุด 
-  

 
 ข้ันตอนการแก$ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 3 ป0 
 

 การแก1ไขแผนพัฒนา  =   แก$ไขให$ถูกต$องโดยไม�ทําให$วัตถุประสงค� + สาระสําคัญเดิมเปลี่ยนไป 
 
                                          เป-นอํานาจของ คณะผู$บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล 
 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 3 ป0 
 การเพ่ิมเติม =  เพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการท่ีไม�มีอยู�ในแผนพัฒนา 3 ป0 ให$ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ป0 
 การเปลี่ยนแปลง =  การทําให$วัตถุประสงค�และสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 
 ข้ันตอนท่ี 1  คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ิน    จัดทําร�างแผนฯ 3 ป0เพ่ิมเติม 
                                         พร$อมเหตุผลและความจําเป-น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท$องถ่ิน 
 ข้ันตอนท่ี 2  คณะกรรมการพัฒนาท$องถ่ินพิจารณาร�างแผนสามป0ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
                                         เสนอผู$บริหาร 
 ข้ันตอนท่ี 3  ผู$บริหารท$องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาสามป0เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
    และประกาศใช$แผนพัฒนาท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 
 1.4  ประโยชน%ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
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                              การจัดทําแผนพัฒนาสามป0 เป-นเครื่องมือท่ีจะช�วยให$องค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน ได$
 พิจารณา     อย�างรอบคอบให$เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว�างแนวทางการดําเนินงานต�าง ๆ ท่ีอาจมีความ
 เชื่อมโยงระหว�างแนวทางการ  ดําเนินงานต�าง ๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและส�งผลท้ังในเชิงสนับสนุน และ
 เป-นอุปสรรคต�อกัน เพ่ือให$องค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช$
 ทรัพยากรการบริหารของท$องถ่ินอย�างมีประสิทธิภาพเพ่ือให$เกิดประโยชน�สาธารณะสูงสุด 
 



บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปขององค�การบริหารส"วนตําบลห�วยยางขาม 

1. สภาพท่ัวไป   

1.1  ท่ีตั้ง 
  องคการบริหารส�วนตําบลห�วยยางขามต้ังอยู�ทางทิศเหนือของอําเภอจุน ระยะทางห�างจากอําเภอจุน 3 
กิโลเมตรมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต�อกับตําบลลอและตําบลทุ�งรวงทอง อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่มต�นจาก
สบน้ําร�องย�างบริเวณพิกัด PB 164452 ไปทางทิศตะวันออกตามลําน้ําร�องย�าง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถึง
จุดเชื่อมท่ี 1 เชื่อมลําน้ําจุนและจุดตัดท่ี 1 ตัดผ�านทางหลวงสายจุน – แม�ลอยไร�บริเวณพิกัด PB 182454 ไปทางทิศ
ตะวันออก ผ�านทุ�งโล�งระยะทาง 2 กิโลเมตรไปจดลําน้ําร�องแพนบริเวณพิกัด PB 198456 ต�อไปทางทิศตะวันออกตา
มาลําน้ําห�วยเก๋ียงระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ถึงจุดตัดท่ี 2 ตัดผ�านทางหลวงหมายเลข 1021 สายจุน – เชียงคํา บริเวณพิกัด 
PB 235453 ต�อไปทางทิศตะวันออกตามลําน้ําห�วยเก๋ียง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ไปสิ้นสุดท่ีสันดอยห�วยห�า บริเวณพิกัด 
PB 271454 รวมระยะทางด�านทิศเหนือ ประมาณ 12 กิโลเมตร      
 ทิศตะวันออก    ติดต�อกับ  ตําบลฝายกวาง  อําเภอเชียงคํา   จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่มต�นจาก
สันดอยห�วยห�า บริเวณพิกัด PB 271454 ไปทางทิศใต� ตามสันดอยห�วยห�า สันดอยแง�ม ไปสิ้นสุดท่ีสันดอยแง�ม บริเวณ
พิกัด PB 287421 รวมระยะทางด�านทิศตะวันออกประมาณ 3.5 กิโลเมตร 
   ทิศใต� ติดต�อกับ  ตําบลจุน  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่มต�นจากสันดอยแง�ม บริเวณ
พิกัด PB 287421 ไปทางทิศตะวันตกตามลําห�วยบง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงจุดเชื่อมท่ี 1 เชื่อมทางเดินเท�า 
บริเวณพิกัด PB 287404 ต�อไปทางทิศตะวันตกตามทางเดินเท�า ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ไปสิ้นสุดท่ีก่ึงกลางลําน้ํา
ร�องดู� บริเวณพิกัด PB 205396 รวมระยะทางด�านทิศใต�ประมาณ 11 กิโลเมตร 
   ทิศตะวันตก    ติดต�อกับ  ตําบลห�วยข�าวกํ่าและตําบลลอ   อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขต
เริ่มต�นจากก่ึงกลางลําน้ําร�องดู� บริเวณพิกัด PB 205396 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามลําน้ําร�องดู�ถึงจุดตัดท่ี 1 ตัด
ผ�านทางหลวงหมายเลข 1021 สายจุน – เชียงคํา บริเวณพิกัด PB 202401 ไปทางทิศเหนือตามลําน้ําร�องดู� ระยะทาง
ประมาณ 5.5 กิโลเมตร ถึงก่ึงกลางสะพานคอนกรีตข�ามลําน้ําร�องดู�  บริเวณพิกัด PB 202401 ไปทางทิศตะวันตกตัดผ�าน
ทางหลวงสายจุน – แม�ลอยไร� บริเวณ กม. 4-900 เมตร ตัดผ�านทุ�งโล�งเปBนแนวต้ังฉากกับทางหลวงหมายเลข 1292 
ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ถึงทางเดินเท�าบริเวณพิกัด PB 177423 ไปทางทิศตะวันตก ตามทางเดินเท�าระยะทาง 1.5 
กิโลเมตร  ถึงจุดเชื่อมท่ี 1 เชือ่มลําห�วยหาด บริเวณพิกัด PB 167427 ไปทางทิศเหนือตามลําห�วยหาด ระยะทาง 2 
กิโลเมตร ถึงจุดเชื่อมท่ี 2 เชื่อมลําน้ําร�องย�าง บริเวณพิกัดPB 164445  ต�อไปทางทิศเหนือตามลําน้ําร�องย�างระยะทาง 1 
กิโลเมตร ไปสิ้นสุดก่ึงกลางลําน้ําร�องย�าง บริเวณพิกัด PB 164452 รวมระยะทางด�านทิศตะวันตก ประมาณ 11.2 
กิโลเมตร 

1.2  เนื้อท่ี   
         ตําบลห�วยยางขามมีจํานวนเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ  52   ตารางกิโลเมตร หรือ 32,500 ไร� เปBนเนื้อท่ีเพ่ือ
การเกษตร   15,761 ไร�  และเปBนเนื้อท่ีสําหรับอยู�อาศัย   2,551 ไร�  (ท่ีเหลือเปBนพ้ืนท่ีปFาไม�)  แบ�งเขตการปกครอง
ออกเปBน 11 หมู�บ�าน ในเขตองคการบริหารส�วนตําบลห�วยยางขาม เต็มท้ัง 11 หมู�บ�าน 
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1.3  สภาพภูมิประเทศ          
  โดยท่ัวไปของตําบลห�วยยางขาม ส�วนใหญ�เปBนพ้ืนท่ีราบ  ทุ�งนา  มีพ้ืนท่ีสูงเนินเขาและภูเขาสูง  ด�านทิศ

ตะวันออกเขตติดต�อกับอําเภอเชียงคํา  ซ่ึงเปBนแหล�งต�นน้ําลําธารสายสําคัญ 2 สาย คือ ลําห�วยยางขามและลําห�วยเก๋ียง    
มีแม�น้ําสายสําคัญจากตําบลอ่ืนไหลผ�าน คือ ลําน้ําจุน  สภาพดินโดยท่ัวไป เปBนดินดํา ดินเหนียวและเปBนดินลูกรังในพ้ืนท่ี
เนินเขา 

1.4  จํานวนหมู"บ�าน 11 หมู"บ�าน 
  เปBนหมู�บ�านในเขต อบต. เต็มท้ังจํานวน  11 หมู� จํานวนครัวเรือน 2,240 หลังคาเรือน 
             หมู�ท่ี  1  บ�านห�วยยางขามใหม�  จํานวน  148  หลังคาเรือน  
   หมู�ท่ี  2  บ�านห�วยยางขาม   จํานวน  236  หลังคาเรือน  

หมู�ท่ี  3  บ�านดงเคียน   จํานวน  289  หลังคาเรือน  
หมู�ท่ี  4  บ�านห�วยยางขามเหนือ  จํานวน  126  หลังคาเรือน  
หมู�ท่ี  5  บ�านห�วยเก๋ียง   จํานวน  199  หลังคาเรือน  
หมู�ท่ี  6  บ�านฝLMงหม่ิน   จํานวน  216  หลังคาเรือน  
หมู�ท่ี  7  บ�านหัวขัว   จํานวน  291  หลังคาเรือน  
หมู�ท่ี  8  บ�านปงสนุก   จํานวน  238  หลังคาเรือน  
หมู�ท่ี  9  บ�านแผ�นดินทอง  จํานวน  143  หลังคาเรือน  
หมู�ท่ี  10 บ�านปงสนุกใหม�  จํานวน  214  หลังคาเรือน  
หมู�ท่ี  11 บ�านห�วยยางขามกลาง  จํานวน  140  หลังคาเรือน 

        1.5.  ประชากร 
       ประชากรท้ังสิ้น 5,734 คน แยกเปBน  ชาย 2,706   คน     หญิง  3,028  คน  

จํานวนประชากรของตําบลห�วยยางขาม 
หมู"บ�าน ชาย หญิง รวม 
หมู�ท่ี  1 190 211 401 
หมู�ท่ี  2 269 306 575 
หมู�ท่ี  3 378 392 770 
หมู�ท่ี  4 151 165 316 
หมู�ท่ี  5 227 227 454 
หมู�ท่ี  6 269 340 609 
หมู�ท่ี  7 303 372 675 
หมู�ท่ี  8 296 295 591 
หมู�ท่ี  9 212 225 437 

 หมู�ท่ี  10 249 288 537 
 หมู�ท่ี  11 162 207 369 

รวม 2,706 3,028 5,734 
(ข�อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2559) 
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2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1  อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.) 

  -  ทํานา     จํานวน    1,761 คน 
  -  ทําไร�     จํานวน          6 คน 
  -  ทําสวน    จํานวน        92 คน 



  -  รับราชการเจ�าหน�าท่ีของรัฐ  จํานวน        77 คน 
  -  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   จํานวน        17 คน 
  -  พนักงานบริษัท   จํานวน       154 คน   
  -  ค�าขาย    จํานวน         124  คน 
  -  รับจ�าง    จํานวน           776   คน 
  -  ธุรกิจส�วนตัว    จํานวน               71   คน   
  -  อาชีพอ่ืน ๆ    จํานวน           132  คน 
 2.2  หน"วยธุรกิจในเขต อบต. 
                        -  ปLPมน้ํามัน (แบบหยอดเหรียญ 1 แห�ง)            จํานวน       6    แห�ง  
              -   โรงสีข�าว (ขนาดใหญ� 1 แห�ง)   จํานวน     10    แห�ง 
     -   โรงอบลําไย (ขนาดใหญ� 1 แห�ง)  จํานวน       3    แห�ง  
                        -  ร�านค�าขายปลีก           จํานวน     28    แห�ง 
                        -  ร�านซ�อมยานยนต                 จํานวน      4     แห�ง 
                        -  ตลาดสด                            จํานวน      2     แห�ง  
                        -  ร�านขายวัสดุก�อสร�าง             จํานวน      3     แห�ง 
                        -  ร�านขายเคมีเกษตร               จํานวน      2     แห�ง 
                        -  ร�านเสริมสวย                      จํานวน      3     แห�ง 
     -   โรงกลั่นสุราพ้ืนบ�าน    จํานวน      2     แห�ง 
 3.  สภาพทางสังคม 
 3.1  การศึกษา 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน     3    แห�ง 

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จํานวน    1    แห�ง 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กก�อนวัยเรียน          จํานวน     5     แห�ง 
-  ศูนยการเรียนรู�ชุมชน                        จํานวน     1     แห�ง 

  -  ท่ีอ�านหนังสือพิมพประจําหมู�บ�าน จํานวน    11    แห�ง 
                     -  ศูนยถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร      จํานวน      1     แห�ง 
 3.2  สถาบันและองค�กรทางศาสนา 

 ประชาชนนับถือศาสนาพุทธร�อยละ 99.7 ศาสนาคริสต�ร�อยละ 0.3  
                 -  วัด         จํานวน    8     แห�ง     -  สํานักสงฆ    จํานวน    1     แห�ง 
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3.3  สาธารณสุข             

-  สถานีอนามัยประจําตําบล             จํานวน   1    แห�ง 
-  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู�บ�าน    จํานวน   1    แห�ง 
-  สถานพยาบาล                     จํานวน   1    แห�ง    

  -  อัตราการมีและใช�ส�วมราดน้ําร�อยละ 97 
 3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
  -  ปSอมยามตํารวจ        จํานวน    1   แห�ง 
                     -  ปSอมยาม  ชรบ .                             จํานวน   11  แห�ง 
 3.5  เกษตรกรรม 
  -  ตลาดกลางเพ่ือการเกษตร  จํานวน    1  แห�ง 
  



 4.   การบริการพ้ืนฐาน 
 4.1  การคมนาคม (แสดงจํานวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) 
 มีเส�นทางคมนาคมติดต�อกับอําเภอสะดวก จํานวน 2 สาย เปBนทางหลวงแผ�นดิน 1 สาย แต�ถนน  ตรอก ซอย ใน
หมู�บ�าน ยังมีฝุFน เปBนหลุมเปBนบ�อ น้ําท�วมขังในฤดูฝน การสัญจรไม�สะดวกเปBนปLญหาขององคการบริหารส�วนตําบล 

 4.2  การโทรคมนาคม 
               -   ตู�โทรศัพทสาธารณะ                        จํานวน     10      แห�ง 
                        -   โทรศัพทบ�าน                             จํานวน    412     ครัวเรือน                     

 4.3  การไฟฟCา (แสดงถึงจํานวนหมู"บ�านท่ีไฟฟCาเข�าถึงและจํานวนประชากรท่ีใช�ไฟฟCา 
  -  มีไฟฟSาใช�ครบทุกหมู�บ�าน  100 % 

 4.4  แหล"งน้ําธรรมชาติ 
  - ลําน้ํา  ลําห�วย  จํานวน   4  แห�ง  (ลําน้ําจุน,ลําน้ําห�วยยางขาม,ลําน้ําห�วยเก๋ียง,ลําน้ําห�วยคอกหมู) 
  -คลอง  5  แห�ง (แม�ทะลาย ร�องไผ� ร�องเปา ร�องโชค ร�องผักหวาน) 

 4.5  แหล"งน้ําท่ีสร�างข้ึน 
  -  ฝายหรือเหมือง    จํานวน        43   แห�ง 
  -  บ�อน้ําต้ืนและสระ    จํานวน      394   แห�ง 
  -  บ�อบาดาล     จํานวน        34   แห�ง 

-  อ�างเก็บน้ํา      จํานวน          4   แห�ง 
-  สระน้ํา                                              จํานวน      422   แห�ง 
-  ประปาหมู�บ�าน                                     จํานวน        25  แห�ง 
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 5. ข�อมูลอ่ืน ๆ 
 5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี (แสดงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู"ใน อบต.)   
  -  ม�อนหินเขียว ถํ้านกยาง ม�อนเหลี้ยม พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปFาเวียงลอ 

 5.2  มวลชนจัดตั้ง  
-  ลูกเสือชาวบ�าน     จํานวน  2  รุ�น   652  คน 
-  ไทยอาสาปSองกันชาติ     จํานวน    124  คน 
-  กองหนุนเพ่ือความม่ันคงของชาติ   จํานวน    117  คน 
-  ชุดรักษาความสงบเรียบร�อยภายในหมู�บ�าน  จํานวน   11  หมู�บ�าน   538  คน 
-  อปพร.ประจําตําบล                                       จํานวน     68  คน 
-  สตบ. ประจําหมู�บ�านๆ ละ 20 คน   จําวน     220  คน   
 

 6.   ศักยภาพในตําบล 
 6.1  ศักยภาพขององค�การบริหารส"วนตําบล 
               6.1.1  จํานวนบุคลากร  41  คน 
   -  ตําแหน�งในสํานักปลัดองคการบริหารส�วนตําบล    จํานวน  14  คน 
   -  ตําแหน�งในกองคลัง                                     จํานวน   5  คน 
   -  ตําแหน�งในกองช�าง                                      จํานวน   4  คน 



   -  ตําแหน�งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม   จํานวน   3  คน 
   -  ตําแหน�งกองการศึกษา     จํานวน  12  คน 
   -  ตําแหน�งกองสวัสดิการสังคม    จํานวน   3  คน 
               6.1.2   ระดับการศึกษา 
   -  ประถมศึกษา       จํานวน  2  คน 
   -  มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)         จํานวน   5   คน 
   -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)   จํานวน  1   คน  
   -  ปริญญาตรี                                               จํานวน  26  คน 
                               -  ปริญญาโท                                               จํานวน   7   คน 
                        6.1.3   รายได�ขององคการบริหารส�วนตําบล 
   -  ประจําปXงบประมาณ  2558                     เปBนเงิน  21,996,115.82  บาท 
   -  รายได�ท่ีองคการบริหารส�วนตําบลจัดเก็บเอง  เปBนเงิน      667,334.97  บาท 
   -  รายได�ท่ีส�วนราชการต�าง ๆ จัดเก็บให�      เปBนเงิน  14,341,353.85  บาท 
                               -  เงินอุดหนุนท่ัวไป                                  เปBนเงิน    6,987,427.00  บาท 
   -  เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค       เปBนเงิน  10,044,615.00  บาท 
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   6.2   ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
  การรวมกลุ�มของประชาชน  จํานวน     58    กลุ�ม  แยกประเภทกลุ�ม 
    -  กลุ�มอาชีพ               จํานวน       30   กลุ�ม 
    -  กลุ�มออมทรัพย     จํานวน      22   กลุ�ม 
    -  กลุ�มอ่ืน ๆ      จํานวน       6    กลุ�ม 
 
 7 .  จุดเด"นของพ้ืนท่ี (ท่ีเอ้ือต"อการพัฒนาตําบล) 
         องคการบริหารส�วนตําบลห�วยยางขาม มีศักยภาพท่ีเอ้ืออํานวยประโยชนต�อการพัฒนาในหลายด�าน คือ 
         7.1.ภูมิประเทศ องคการบริหารส�วนตําบลห�วยยางขาม ต้ังอยู�ในตําแหน�งท่ีเปBนศูนยกลางของอําเภอจุน อยู�ห�าง
จากท่ีว�าการอําเภอจุน 3 กิโลเมตร  มีทางหลวงแผ�นดิน  สายจุน – เชียงคํา  ผ�าน  มีถนนเชื่อมเส�นทาง R3A หรือเส�นทาง 
ไทย-ลาว- จีน   สามารถรองรับการขยายความเจริญจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได�เปBนอย�างดี   
        7.2.พ้ืนท่ีส�วนใหญ�ขององคการบริหารส�วนตําบลห�วยยางขาม เปBนพ้ืนท่ีราบราษฎรประกอบอาชีพ    
 เกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา และมีพ้ืนท่ีเปBนภูเขาแหล�งต�นน้ําลําธาร ด�านทิศตะวันออก ซ่ึงควรอนุรักษ  ฟ\]นฟูสภาพ
ปFาให�อุดมสมบูรณ เพ่ือเปBนแหล�งต�นน้ําลําธารสําหรับใช�ในการเกษตรต�อไปดังนั้นพ้ืนท่ีขององคการบริหารส�วน   ตําบล
ห�วยยางขาม ควรพัฒนาให�เปBนศูนยกลางของหน�วยงานของรัฐ เช�น สถานศึกษาแหล�งฝ^กฝนอาชีพ ศูนยกลาง การ
คมนาคม ตลาดกลางจําหน�ายผลผลิต ฯลฯ และส�งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบครบวงจร เช�น การ ปลูกข�าว
แบบครบวงจร  การปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ  
 



บทที่ 3 
การวิเคราะห�ศักยภาพท�องถิ่น 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548  
จึงได�กําหนดว�า  “ แผนพัฒนา”  หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา และแผนพัฒนาสามป1  
 

 “ แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา”  หมายความว�า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงแสดงถึง   วิสัยทัศน�  พันธกิจ 
และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต    โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ    แผนการ
บริหารราชการแผ�นดิน  ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด  อําเภอ  และแผนชุมชน 

 
“แผนพัฒนาสามป&”    หมายความว�า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี

สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา    อันมีลักษณะเป;นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา  ท่ี
จัดทําข้ึนสําหรับป1งบประมาณแต�ละป1  ซ่ึงมีความต�อเนื่องและเป;นแผนก�าวหน�าครอบคลุมระยะเวลา  สามป1โดยมี
การทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป;นประจําทุกป1    

 
เพ่ือให�องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยยางขาม  มีแนวทางในการพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

กําหนด  สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ�นดิน  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาจังหวัด  อําเภอ  และแผนชุมชน  จึงต�องประกอบด�วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 
 1.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักว�าประเทศไทยเป;นประเทศเกษตร  
กรรมโดยพ้ืนฐานและเป;นอาชีพหลักของประชาชน  ซ่ึงส�วนใหญ�อาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีชนบท  พระองค�ได�เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและศึกษาความเป;นอยู�ของพสกนิกรในพ้ืนท่ีชนบททุกภูมิภาคท่ัวประเทศ  ได�ทอดพระเนตร
สภาพภูมิประเทศ  และทรงรับทราบป@ญหาความทุกข�ยากเดือดร�อนของประชาชน  ซ่ึงนําไปสู�  พระบรมราชวินิจฉัยใน
ป@ญหา  สาเหตุ  และแนวทางแก�ไขป@ญหาท่ีเหมาะสม   และมีประสิทธิผลต�อการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน   โดย
พระราชทานแนวพระราชดําริ   “เศรษฐกิจพอเพียง” 

  เศรษฐกิจพอเพียง  เป;นปรัชญาชี้ ถึงแนวการดํารงอยู�และปฏิบัติตนของประชาชนใน  ทุก
ระดับ  ต้ังแต�ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให�ดําเนินไป
ในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให�ก�าวทันต�อโลกยุคโลกาภิวัฒน�   

  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเป;นท่ีจะต�องมี
ระบบภูมิคุ�มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต�อการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง  ท้ังภายนอก  และ
ภายใน  ท้ังนี้จะต�องอาศัยความรอบรู�ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย�างยิ่งในการนําวิชาการต�างๆ  เพ่ือนํา 
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  มาใช�ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน  และขณะเดียวกันจะต�องเสริมสร�างพ้ืนฐานจิตใจของคนใน
ชาติ  โดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจในทุกระดับ  ให�มีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย�สุจริต  
และ ให�มีความรอบรู�ท่ีเหมาะสม   ดําเนินชีวิตด�วยความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ป@ญญา  และความรอบคอบ  



เพ่ือให�สมดุลและพร�อมต�อการรอบงรับการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและกว�างขวาง  ท้ังด�านวัตถุ  สังคม  
สิ่งแวดล�อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได�เป;นอย�างดี 

หลักทรงงาน 
  การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ    เป;นการดําเนินงานในลักษณะทางสายกลางท่ี
สอดคล�องกับสิ่งท่ีอยู�รอบตัวและสามารถปฏิบัติได�จริง    โดยทรงยึดหลักการในการพัฒนาตามโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ  ดังนี้ 

  (1) การพัฒนาต�องเอา  “คน”  เป;นตัวต้ัง  และยึดหลัก  “ผลประโยชน�ของประชาชน”  และ  
“การมีส1วนร1วมตัดสินใจของประชาชน”  โดยในการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกโครงการ  ทรง
ให�ยึดหลักประชาชนทุกคนต�องได�รับประโยชน�จากโครงการและคนส�วนใหญ�ต�องเสียสละดูแลช�วยเหลือคนส�วนน�อย  
ยึดหลักคุ�มค�ามากกว�าคุ�มทุน  หรือ “ขาดทุนคือกําไร”  คือการให�และการเสียสละอันมีผลเป;นกําไร  คือ  “ความ
อยู1ดีมีสุข” ของประชาชน  และต�องให�ประชาชนผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีส�วนร�วมในโครงการต้ังแต�ข้ันตอน  “การทํา
ประชาพิจารณ�”  ก�อนเริ่มโครงการ  เพ่ือเปKดโอกาสให�ประชาชนตัดสินใจเลือกหาทางออกของตนเอง  แล�วจึงให�
ผู�นําท�องถ่ินและข�าราชการท่ีเก่ียวข�องดําเนินการร�วมกันต�อไป 

  (2) ยึดหลัก  “ภูมิสังคม”   ท่ีมีความแตกต�างกันในแต�ละภูมิภาคและท�องถ่ิน  โดยการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริจะต�องมีกระบวนการศึกษาและวางแผนท่ีสอดคล�องกับ  ภูมิ  หรือลักษณะภูมิประเทศทาง
ภูมิศาสตร�  คือสภาพธรรมชาติแวดล�อมรอบ ๆ ตัวคน  และต�องอยู�บนพ้ืนฐานเดิมของ  “สังคม”  หรือภูมิประเทศ
ทางสังคมวิทยาท่ีคํานึงถึงการดําเนินวิถีชีวิตของ  “คน”  ในสังคมหนึ่ง ๆ  ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม  
ค�านิยม  ความเชื่อศาสนา  ประเพณี  เศรษฐกิจ  และสภาพแวดล�อมในสังคมนั้น ๆ ทรงให�ความสําคัญต�อการใช�
หลักวิชาในการ  “ศึกษาข�อมูลอย1างเป:นระบบ”  และ  “พัฒนาคน”  โดยสร�างความรู�  ความเข�าใจของคนใน
พ้ืนท่ีต�อหลักการและประโยชน�ของการพัฒนา  รวมท้ังข�าราชการก็ยึดหลัก  “เข�าใจ  เข�าถึง  และพัฒนา”  คือ
ต�องมีความรู�  ความเข�าใจในสภาพภูมิสังคมของคนในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ว�ามีป@ญหาและความต�องการอะไร  ท้ังนี้เพ่ือให�
การวางแผนและการดําเนินโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดําริสามารถแก�ป@ญหาและสอดรับกับความต�องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 

  (3) การพัฒนาต�องเริ่มต�นจาก “การพ่ึงตนเอง”  ให�ได�ก�อน  โดยรู�จักประมาณตนและ
ดําเนินการด�วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  และ  “ทําตามลําดับข้ัน”  ต�องสร�างพ้ืนฐานความเป;นอยู�ของ
ประชาชนและครอบครัวให�พอมี พอกิน พอใช�ก�อน  โดยใช�วิธีการท่ีประหยัดและถูกต�องตามหลักวิชาการ   เม่ือ
พัฒนาตนเองให�เข�มแข็งและเป;นอิสระแล�ว  จึงค�อยพัฒนาข้ึนมาเป;นการแลกเปลี่ยน  การรวมกลุ�มช�วยเหลือพ่ึงพา
กัน  และร�วมพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได�แล�ว  จึงพัฒนาเครือข�ายเชื่อมสู�สังคมภายนอกเพ่ือความ
เจริญก�าวหน�าในลําดับต�อไป  ดังท่ีทรงใช�คําว�า  “ระเบิดจากข�างใน” 

-13- 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
๑.๒ การกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒        

       สศช.ได�นําความคิดเห็นจากการประชุมประจําป1 ๒๕๕๘ ของ สศช.มาประมวลและยกร�างแนวคิดยุทธศาสตร� 
และนําเสนอต�อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซ่ึงท่ี
ประชุมได�เห็นชอบยุทธศาสตร�ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ซ่ึงประกอบด�วย ๑๐ ยุทธศาสตร�หลัก ดังนี้        
       ๑) ยุทธศาสตร�การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย� พัฒนาคนทุกช�วงวัยเพ่ือให�คนไทยเป;นคนดี คน
เก�ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู�สูงอายุท่ีจะมีสัดส�วนสูงข้ึนในสังคมสูงวัย



ท้ังการสร�างงานท่ีเหมาะสม การฟWXนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร�าง
สภาพแวดล�อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต�อสังคมสูงวัย มุ�งเน�นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป;นฐานการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข�งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี ๒๑ การปYองกันและควบคุมป@จจัยทางสังคมท่ี
กําหนดสุขภาพเพ่ือสร�างสุขภาวะท่ีดี การสร�างความอยู�ดีมีสุขให�ครอบครัวไทย รวมท้ังการเสริมสร�างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม        
       ๒) ยุทธศาสตร�การสร�างความเป;นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มุ�งเน�นการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
เพ่ือสร�างความปรองดองในสังคม การสร�างโอกาสให�ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข�าถึงทรัพยากร แหล�งทุนในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได�และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข�าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย�างมี
คุณภาพ ท่ัวถึง และเป;นธรรม อาทิ การสร�างโอกาสการเข�าถึงการศึกษาและการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาคนได�เต็มตาม
ศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได�โดยมีความใฝ[รู�และทักษะท่ีเหมาะสม เน�นการเรียนรู�เพ่ือสร�าง
สัมมาชีพในพ้ืนท่ี การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป;นและเหมาะสมตาม
กลุ�มเปYาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให�มีคุณภาพและมีช�องทางการเข�าถึงท่ีหลากหลาย รวมท้ังการ
พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร�างโอกาสการเข�าถึงกระบวนการยุติธรรมอย�าง
เสมอภาค ซ่ึงจะนําไปสู�การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสู�การลดความขัดแย�งในสังคมไทย        
       ๓) ยุทธศาสตร�การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได�อย�างยั่งยืน ให�ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร�างท้ังห�วงโซ�คุณค�าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน 
เพ่ือต�อยอดการสร�างมูลค�าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการท่ีเป;นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในป@จจุบัน พร�อม
ท้ังวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย� องค�ความรู� เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมท้ังกฎระเบียบเพ่ือสร�างความเข�มแข็ง
ของสาขาการผลิตและบริการใหม� และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต�เง่ือนไขการรักษาสิ่งแวดล�อมและการใช�ประโยชน�
จากศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพท่ีจะเป;นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนา
ประเทศในอนาคต เช�น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร�างสรรค� อุตสาหกรรม
บนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ�นยนต� ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจ
บริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร� การศึกษานานาชาติ ธุรกิจท่ี
เก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว ศูนย�ปฏิบัติการประจําภูมิภาค เป;นต�น 
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       ท้ังนี้ โดยจะให�ความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร� การสร�างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ 
การพัฒนา SMEs และการสร�างผู�ประกอบการและเกษตรกรรุ�นใหม� รวมถึงการสร�างศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะต�องพัฒนาป@จจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร�ท้ังทุนมนุษย� โครงสร�างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกต�อการค�า การ
ลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู�ความเป;นชาติการค�า อันจะเป;นการสนับสนุนให�เศรษฐกิจในภาพรวม
ขยายตัวได�ไม�ต่ํากว�า ร�อยละ ๕ ซ่ึงเป;นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข�าสู�การเป;นประเทศรายได�สูง ท่ีมี 

การพัฒนาท่ียั่งยืนภายใต�กรอบยุทธศาสตร�ชาติในระยะยาว 
        
       ๔) ยุทธศาสตร�ด�านการเติบโตท่ีเป;นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืนมุ�งอนุรักษ�ฟWXนฟูสร�างความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สร�างสมดุลระหว�างการอนุรักษ�และการใช�ประโยชน�อย�างยั่งยืน
และเป;นธรรม บริหารจัดการน้ําให�มีประสิทธิภาพ ภายใต�ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แก�ไขป@ญหา
วิกฤตสิ่งแวดล�อมโดยเร�งรัดแก�ไขป@ญหาการจัดการขยะ ลดการปล�อยกaาซเรือนกระจกลงร�อยละ ๒๐ตามเปYาหมาย
ระยะยาว พัฒนาการผลิตให�มีประสิทธิภาพ ลดการใช�พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู�รูปแบบของการผลิตและการ



บริโภคคาร�บอนตํ่าและเป;นมิตรกับสิ่งแวดล�อมมากข้ึน รวมท้ังยกระดับความสามารถในการปYองกันผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต�อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังนี้เพ่ือ
วางรากฐานและสนับสนุนให�ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย�างยั่งยืน 
        
       ๕) ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคง ให�ความสําคัญกับความม่ันคงท่ีส�งผลกระทบต�อการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให�ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให�ดํารงอยู�อย�างม่ันคงเป;นจุดยึดเหนี่ยว
ของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสร�างความเชื่อม่ันในกระบวนการ
ยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุขในทุกพ้ืนท่ี (๔) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน
ชายฝ@bงทะเล เสริมสร�างและพัฒนาความร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ�าน ในการแก�ไขป@ญหาด�านความม่ันคง (๕) 
สร�างความเชื่อม่ันและพัฒนาความร�วมมือในกลุ�มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน�ของ
ชาติ ให�สามารถปYองกันแก�ไขป@ญหาภัยคุกคามข�ามชาติ ภัยก�อการร�าย (๖) เสริมสร�างความม่ันคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร� (๗) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และปกปYอง รักษา
ผลประโยชน�ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร�างความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ํา โดยการกําหนดแนวทาง
บริหารจัดการ (๙) เสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพการปYองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความม่ันคง
ระหว�างประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบข�าวกรองให�มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร�อมแห�งชาติและ
ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคง ให�เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับ
พ้ืนท่ีได�อย�างเป;นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย�างเป;นระบบและต�อเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนงาน
ศึกษา วิจัย พัฒนาด�านความม่ันคง 
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       ๖) ยุทธศาสตร�ด�านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให�การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
โปร�งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได�อย�างเป;นธรรมรวมท้ังประชาชนมีส�วนร�วม มีการ
กระจายอํานาจ และแบ�งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว�างส�วนกลาง ภูมิภาค และท�องถ่ิน โดยมีประเด็นการ
พัฒนาสําคัญ ประกอบด�วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให�บริการภาครัฐผ�าน
เครือข�ายอิเล็กทรอนิกส� (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสู�ท�องถ่ินโดยการปรับโครงสร�างการ
บริหารงานท�องถ่ินให�เอ้ือต�อการกระจายอํานาจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการปYองกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร�รัปชั่น เพ่ือให�ประเทศไทยปราศจากการคอร�รัปชั่น ซ่ึงจะเป;นป@จจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะช�วยส�งเสริมการ
พัฒนาประเทศในด�านต�างๆ ให�ประสบผลสําเร็จและบรรลุเปYาหมายท่ีวางไว�ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยป1 
๒๕๗๗ 
        
       ๗) ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบ
ลอจิสติกส�ในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุ�งเน�นการพัฒนากายภาพโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการคมนาคมขนส�ง 
การเชื่อมโยงเครือข�ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส�งสินค�าระหว�างประเทศท่ีได�มาตรฐาน การพัฒนา
ความม่ันคงด�านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความ
เหลื่อมล้ําในการเข�าถึงโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีห�างไกล และการใช�ประโยชน�
จากการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือสร�างอุตสาหกรรมใหม�ของประเทศ ได�แก� อุตสาหกรรมระบบราง 



อุตสาหกรรมซ�อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส�วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�
พลังงาน รวมท้ังการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ท้ังในด�านการส�งเสริมผู�ประกอบการไทยในการสร�างเครือข�ายการขนส�ง
ระหว�างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด�านโลจิสติกส�และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข�อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส�งจากถนนสู�ราง
เป;นหลัก        
       ๘) ยุทธศาสตร�ด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให�ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต�อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล�อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร�ฯ ท้ังด�านบุคลากรวิจัย โครงสร�างพ้ืนฐาน และ
การบริหารจัดการ เพ่ือมุ�งให�วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป;นเครื่องมือสําคัญท่ีจะช�วยขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในมิติต�างๆ ท้ังการสร�างคุณค�าและมูลค�าเพ่ิมให�กับสินค�าและบริการให�สามารถตอบสนองความ
ต�องการของผู�บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนําไปสู�ศักยภาพการแข�งขันท่ีสูงข้ึน เสริมสร�างสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด 
มีทุนทางป@ญญา เพ่ือเป;นรากฐานการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมสู�ความสมดุล อันจะนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน รวมท้ังเพ่ือแก�ไขป@ญหาและยกระดับ
ความเจริญให�กับภาคส�วนต�างๆท้ังเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให�เกิดกลไกบูรณาการระหว�างหน�วยงาน
และองค�กรต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง อันจะสนับสนุนให�ประเทศไทยก�าวสู�การแข�งขันในศตวรรษหน�าโดยหลุดพ�นจากกับ
ดักประเทศรายได�ปานกลาง และก�าวไปสู�ประเทศท่ีมีรายได�สูงในอนาคต 
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       ๙) ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญให�สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข�อจํากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความ
ต�องการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให�เข�มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล�อมตาม
มาตรฐานสากลสร�างฐานเศรษฐกิจใหม�รองรับการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเจริญสู�ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย�กลางความเจริญในภูมิภาคให�เป;นเมืองน�าอยู�และปลอดภัย 
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของพ้ืนท่ีและสร�างความอยู�ดีมีสุขให�แก�
ประชาชนอย�างท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย�กลางความเจริญใน
ภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝ@bงทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน รวมท้ังความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร�อุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพ และโครงการ
พัฒนาท�าเรือน้ําลึกทวาย 
        
       ๑๐) ยุทธศาสตร�ด�านการต�างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ�าน และภูมิภาค กําหนดยุทธศาสตร�การต�างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ�าน ภูมิภาค ให�เกิดการประสานและพัฒนาความร�วมมือกันระหว�างประเทศ ท้ังในเชิงรุกและรับ
อย�างสร�างสรรค� โดยมุ�งเน�นการดูแลการดําเนินงานตามข�อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต�างๆ ท่ีไทยมี
ความเก่ียวข�องในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การ
ดําเนินงานเปYาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การประมง การค�ามนุษย� และอ่ืนๆ ให�เข�าสู�มาตรฐานสากลและ
เป;นท่ียอมรับของประชาคมโลก เป;นต�น การเตรียมความพร�อมในการรองรับและดําเนินงานของประเทศไทย
ภายหลังการเข�าสู�ประชาคมอาเซียนในป1 ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข�งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล�องกับการดําเนินงานตามพันธกรณีของความร�วมมือระดับภูมิภาค 
อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป;นต�น การเสริมสร�างความเชื่อมโยงกัน
ระหว�างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ�านและภูมิภาค และการส�งเสริมให�ประเทศไทยเป;นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การให�บริการทางการศึกษา การให�บริการด�านการเงิน การให�บริการด�านสุขภาพ การให�บริการ
ด�านโลจิสติกส�และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเป;นฐานความร�วมมือในเอเชีย  



แนวทางการพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะประกอบด�วย 7 เรื่องหลัก คือ 
              1.การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม ประกอบด�วยการลงทุนโครงสร�างพ้ืนฐานด�านคมนาคมขนส�ง และ
ระบบโลจิสติกส�ของประเทศ สนับสนุนการเป;นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการท่ีทันสมัย การลงทุนเพ่ือ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ภายใต�ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ระยะป1 2558-2569 และการ
ใช�ประโยชน�จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) การเปKดเสรีทางการค�าและการลงทุน 
              2.การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา มุ�งส�งเสริมด�านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
ยกระดับคุณภาพแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ การพัฒนาสินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ� (โอท็อป) การเพ่ิม
ขีดความสามารถและสร�างแรงจูงใจให�เอสเอ็มอี การส�งเสริมผู�ประกอบการให�เข�มแข็งสู�เศรษฐกิจดิจิทัล การปรับ
โครงสร�างภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
              3.การพัฒนาการเกษตรสู�ความเป;นเลิศด�านอาหาร โดยให�ความสําคัญกับการปรับโครงสร�างการผลิต
ภาคเกษตร และเร�งพัฒนาและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย�อย�างจริงจัง เป;นต�น 
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              4.การพัฒนาศักยภาพคนให�สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ประกอบด�วยการพัฒนาคนในทุกช�วงทุกวัยให�สนับสนุนการเติบโตของประเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู� การสร�างเสริมสุขภาพและปYองกันโรค และการสร�างความเป;นอยู�ท่ีดีมีสุขของครอบครัวไทยให�เอ้ือต�อ
การพัฒนาคน 
              5.การสร�างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอย�างมีคุณภาพ โดยการสร�างโอกาสในการเข�าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมอย�างเสมอภาค สร�างความม่ันคงด�านรายได� และโอกาสในการประกอบอาชีพ การ
เข�าถึงกระบวนการยุติธรรมอย�างเสมอภาค และการสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
เป;นต�น 
              6.การพัฒนาพ้ืนท่ี ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค โดยการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนา
และฟWXนฟูพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลัก และการพัฒนาด�านขนส�งและโลจิสติกส�เชื่อมโยงในประเทศและภูมิภาค โดย
พัฒนาโครงข�ายทางหลวงพิเศษระหว�างเมือง พัฒนาโครงข�ายระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย�กลางความเจริญท่ัว
ประเทศ และพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกด�านการค�าและการผ�านแดนท่ีมีความคล�องตัวในประตูการค�า
ชายแดนท่ีสําคัญ 
              7.การสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย�างเป;นมิตรกับสิ่งแวดล�อม ตลอดจนการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด�านภัยพิบัติ เพ่ือให�เกิดความเสียหายน�อยท่ีสุด และนําไปสู�การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
การวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปEจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตขององค�การบริหารส1วนตําบลห�วยยางขาม ด�วย SWOT Analysis 
 

เป;นการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ�พัฒนาของ    องค�การบริหารส�วนตําบล 
ห�วยยางขาม  ในป1ท่ีผ�านมาเป;นการประเมินโดยวิเคราะห�ถึง โอกาส และข�อจํากัด อันเป;นสภาวะแวด 
ล�อมภายนอกท่ีมีผลต�อการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลด�านต�างๆ รวมท้ังการวิเคราะห�จุดแข็ง  
จุดอ�อนขององค�การบริหารส�วนตําบล    อันเป;นสภาวะแวดล�อมภายใน    ซ่ึงท้ังหมดเป;นการประเมิน 
สภานภาพขององค�การบริหารส�วนตําบลห�วยยางขาม ในป@จจุบันเพ่ือเป;นการตอบคําถามท่ีว�า  “ ป1ท่ี 
ผ�านมาและป@จจุบันองค�การบริหารส�วนตําบลห�วยยางขาม มีศักยภาพการพัฒนาอยู�จุดไหน”  สําหรับ 
ใช�เป;นประโยชน�ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตต�อไป  ท้ังนี้  โดยใช�เทคนิค SWOT Analysis  
พิจารณาถึงป@จจัยภายใน ได�แก� จุดแข็ง (Strength = S)   จุดอ�อน (Weakness = W) เช�น โครงสร�าง 



การบริหารงานของ  อบต.  บุคลากร  งบประมาณ  การประสานงาน  ความร�วมมือต�างๆ  และป@จจัย 
ภายนอก ได�แก� โอกาส (Opportunity = O)   อุปสรรค (Threat = T)  เช�น  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  นโยบายของรัฐบาล  เทคโนโลยีสมัยใหม� 
 
 การวิเคราะห�จุดแข็ง ( Strength = S ) 
  เป;นการวิเคราะห�ป@จจัยภายในองค�การบริหารส�วนตําบล ว�ามีส�วนดี ความเข�มแข็ง  

ความสามารถ ศักยภาพ ส�วนท่ีส�งเสริมความสําเร็จต�างๆ ในป1ท่ีผ�านมา วิเคราะห�ได�ดังนี้ 
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1. มีการกําหนดแผนงาน / โครงการท่ีชัดเจน 
2. คมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความพร�อมร�อยละ 80 
3. มีการจัดโครงสร�างภายในท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับภารกิจ 
4. การใช�จ�ายงบประมาณเป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปYาหมาย 
5. มีอิสระในการบริหารงบประมาณ 
6. มีกลุ�มพลังมวลชนท่ีเข�มแข็ง เช�น ชมรมผู�สูงอายุ อปพร กลุ�มออมทรัพย� กลุ�มอาชีพ 

ฯลฯ 
7. มีสินค�าผลิตภัณฑ�ชุมชนท่ีมีชื่อเสียง 
8. มีโบราณสถานพระธาตุตําหนักธรรม และพระธาตุสามดวง อ�างเก็บน้ําห�วยยางขาม

เป;นสถานท่ีท�องเท่ียวประจําตําบล 
9. มีต�นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เช�น ป[าไม� ต�นน้ํา ลําธาร สัตว�ป[า ฯ 
10. มีการอนุรักษ�ขนบธรรมเนียมประเพณีท�องถ่ินอย�างเข�มแข็ง 

การวิเคราะห�จุดอ1อน ( Weakness = W ) 
 เป;นการพิจารณาป@จจัยภายในขององค�การบริหารส�วนตําบล ว�าผลการพัฒนา 
ท�องถ่ืนในป1ท่ีผ�านมามีส�วนเสีย ความไม�สมบูรณ� ข�อบกพร�อง อย�างไร ซ่ึงวิเคราะห�ได�ดังนี้ 

1. งบประมาณมีจํากัด เม่ือเปรียบเทียบกับป@ญหาและความต�องการของประชาชน  
ทําให�ไม�สามารถตอลสนองความต�องการของประชาชนได�ครอบคลุมท่ัวถึงและทันต�อ
ความต�องการ 
2. จํานวนบุคลากรไม�เพียงพอกับงานท่ีต�องดําเนินการ และพนักงาน เจ�าหน�าท่ี  
บางตําแหน�งยังขาดประสบการณ� ความชํานาญ 
3. การจัดเก็บข�อมูลสารสนเทศยังไม�มีประสิทธิภาพ 
4. ขาดแคลนอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องใช�ต�างๆ ในการปฏิบัติงาน 
5. ขาดอุปกรณ� เครื่องมือ บุคลากร ด�านการปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. การขอรับการสนับสนุนโครงการท่ีเกินศักยภาพของ อบต. จากหน�วยงานอ่ืน  
ไม�ได�รับการสนับสนุนเท�าท่ีควร ได�รับการสนับสนุนไม�เป;นไปตามเปYาหมายและ
วัตถุประสงค�ของโครงการ 
7. การรวมกลุ�มขององค�กรชุมชน เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณโดยส�วนมาก 
ขาดความเข�าใจต�อโครงการ หากไม�มีงบประมาณจัดสรรให� การรวมกลุ�มจะเป;นไปได�
ยาก 
8. ผู�นําชุมชนและผู�นําท�องถ่ินเข�าใจถึงบทบาทหน�าท่ีของตนเอง ไม�ดีเท�าท่ีควร  



และมีความสัมพันธ�ซ่ึงกันและกัน น�อยลง 
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การวิเคราะห�โอกาส ( Opportunity = O ) 
 เป;นการศึกษาสภาพแวดล�อมภายนอกของ อบต. ในป1ท่ีผ�านมาว�ามีสภาพเป;นเช�นไร 
เหตุการณ�สภานการณ�โลก ของประเทศ ของจังหวัด และอําเภอท่ีเกิดข้ึนมีผลต�อการพัฒนาหรือ
เป;นโอกาสอันดีต�อท�องถ่ินหรือไม� โดยมีการพิจารณาท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครองและเทคโนโลยีวิเคราะห�ได� ดังนี้ 

1. สังคมในท�องถ่ินยังมีความเอ้ืออาทรต�อกัน 
2. ประชาชนในท�องถ่ิน มีความสนใจทางการเมือง และขอเสนอตัวรับใช�ประชาชน

สูงข้ึน 
3. ประชาชนมีความรู�ในการใช�เทคโนโลยีการสื่อสารมากข้ึน 
4. นโยบายรัฐบาลมุ�งสร�างสังคมเข�มแข็งอยู�ร�วมกันอย�างเป;นสุขและสมานฉันท� ให�การ

พัฒนาเป;นไปได�ง�ายยิ่งข้ึน 
5. การก�อสร�างถนน R3A เชื่อมต�อประเทศไทย ลาว สิ้นสุดประเทศจีน ผ�านตําบลห�วย

ยางขาม 
6. การรวมตัวทางเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนในป1นี้ การค�า การลงทุน จะเข�ามาใน

พ้ืนท่ีมากข้ึน  
7. การมีต�นทุนทางธรรมชาติท่ียังคงสภาพดีกว�าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในอําเภอจุน 

 
การวิเคราะห�อุปสรรค ( Threat = T ) 

1. พ้ืนท่ีในหลายหมู�บ�านขาดแคลนแหล�งน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค และการนํามา
ผลิตประปา หรือน้ําสะอาด 

2. ป@ญหาภัยธรรมชาติ เช�น ภัยแล�ง อุทกภัย ภัยหนาว 
3. ประชาชนในท�องถ่ิน หวังพ่ึงส�วนราชการมากกว�าพ่ึงตนเอง 
4. การเมืองระดับชาติ เป;นต�นมา จนถึงท�องถ่ิน ทําให�ประชาชนแตกความสามัคคี

แบ�งเป;นฝ@ก เป;นฝ[าย 
5. ป@ญหาความล�าช�าในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการจัดสรร

เงินรายได�จากส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง แม�จะมีการปรับปรุงการจัดสรรแล�วก็ตาม 
6. ค�านิยมสมัยใหม� และกระแสวัฒนธรรมต�างชาติ ส�งผลให�วัฒนธรรมและประเพณี

ท�องถ่ินรวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป  
7. ประชาชน บางส�วนขาดความร�วมมือ และยังไม�เข�าใจในระบบราชการท�องถ่ิน 

8. รัฐบาลไม�ทําตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 จึงไม�สามารถตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได�ท้ังหมด 



บทที่  4 
ยุทธศาสตร�  และแนวทางการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน� (Vision) 
 ท�องถ่ินน
าอยู
  ชุมชนเข�มแข็ง แหล
งเกษตรปลอดภัย ก�าวไกลสู
อาเซียน 
 
พันธกิจ (Mission) 
          1. พัฒนาภูมิทัศน) สภาพสังคม ระบบเศรษฐกิจ โครงสร�างพ้ืนฐาน  การท
องเท่ียว  การบริหาร  และ
 และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 2.ส
งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  สุขภาพอนามัย สังคมมีความปลอดภัย  
 สังคมแห
งการช
วยเหลือเก้ือกูล 
 3.ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัย มีมูลค
าเพ่ิมข้ึน 
 4. พัฒนาระบบการบริหารบุคคลและการบริการ ท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพภายใต�ประชาคม 
 เศรษฐกิจอาเซียน  
 
จุดมุ&งหมาย ( Goals) 
 1.มีเศรษฐกิจท่ีดี พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานท่ี  ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีมีแหล
งท
องเท่ียวท่ีสร�างรายได� 

ให�กับประชาชน และมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี สมดุล และยั่งยืน  
 2. ประชาชนได�รับการบริการข้ันพ้ืนฐาน เช
น การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ อย
างท่ัวถึงและเท
าเทียม 
 กันสามารถดํารงชีวิตอยู
ร
วมกันอย
างมีความสุข 
 3.พืช ผล ทางด�านการเกษตรมีความปลอดภัยเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และก
อให�เกิดรายได�ท่ีสูงข้ึน 
 4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีมีคุณภาพอย
างท่ัวถึง และเป<นธรรมเยาวชน นักเรียน  
 มีความพร�อมภายใต�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ยุทธศาสตร�พัฒนาท+องถ่ิน 
ยุทธศาสตร)ท่ี 1    พัฒนาระบบเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร)ท่ี 2    พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม            
ยุทธศาสตร)ท่ี 3    บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 



ยุทธศาสตร)ท่ี 4    รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร�อย 
ยุทธศาสตร)ท่ี 5    ส
งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
 1.1พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ 

การท
องเท่ียวการค�าและการลงทุน 
 1.2พัฒนาแหล
งน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพ่ือประชาชน 
 1.3  พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล
งท
องเท่ียว กิจกรรมการท
องเท่ียวอย
างยั่งยืน 
 1.4 พัฒนาองค)ความรู� ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค
าสินค�าทางการเกษตรและเพ่ิม 

ศักยภาพการประกอบอาชีพรวมท้ังด�านการตลาดอย
างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 
ยุทธศาสต�ท่ี 2    พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม            
 แนวทางการพัฒนา 
 2.1พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมและสร�างองค)ความรู�ให�ชุมชนเกิดความเข�มแข็งอย
างยั่งยืน 
     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2อนุรักษ)ส
งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป@ญญาท�องถ่ิน 
 2.3 ส
งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท�องถ่ิน 
 2.4ส
งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 2.5ส
งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ
มเปAาหมายเพ่ือสร�างหลักประกัน 

     ความม่ันคง 
 2.6ส
งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน นักเรียน ให�มีทักษะชีวิตภายใต�การอยู
ร
วมกันในประชาคม 

    อาเซียน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
แนวทางการพัฒนา 
 3.1  อนุรักษ)และมีส
วนร
วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล�อม 
                เพ่ือความยั่งยืน 
  3.2พัฒนาศักยภาพชุมชน  เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย
างมีประสิทธิภาพ 
  3.3  ส
งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพ่ือการบริหารจัดการด�านมลภาวะ 

  3.4สร�างระบบการบริหารจัดการขยะอย
างเป<นรูปธรรม 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 4   รักษาความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
 แนวทางการพัฒนา 
 4.1  ปกปAองและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย)และเสริมสร�างความปรองดอง 
                  สมานฉันท) 
 4.2  ปAองกันและแก�ไขป@ญหายาเสพติด 
 4.3 สร�างความเข�มแข็งขององค)กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพระบบความปลอดภัยในชีวิต 
                และทรัพย)สิน 
  4.4ส
งเสริมและสนับสนุนการปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย   



 
ยุทธศาสตร�ท่ี 5  ส
งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
 5.1 บริหารจัดการองค)กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
 5.2 ส
งเสริมสนับสนุนการสร�างเวทีเรียนรู�และการมีส
วนร
วมของประชารัฐ 
 5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค)กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  5.4ส
งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทํางาน และพัฒนาศักยภาพขององค)กรปกครองส
วนท�องถ่ิน 
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แนวทางการพัฒนาองค�การบริหารส&วนตําบลห+วยยางขาม 

  1.แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ  สนับสนุนการจัดต้ังกลุ
มอาชีพเสริมฝEกอาชีพให�กับกลุ
มคนจัดต้ัง
แหล
งท
องเท่ียวเชิงอนุรักษ)  ตลอดจนจัดหาสถานท่ีจําหน
ายผลิตภัณฑ)ของกลุ
มอาชีพ 
  2.แผนงานพัฒนาสังคม  สร�างลานกีฬาในแต
ละหมู
บ�าน  ส
งเสริมการแข
งขันกีฬาเชื่อมความ 
สามัคคี  สงเคราะห)เงินยังชีพแก
ผู�สูงอายุ  ผู�ติดเชื้อเอดส)  และผู�ได�รับผลกระทบจากผู�ติดเชื้อเอดส) 
  3.แผนงานพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน  ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน เช
น ถนน  ไฟฟAา  โทรศัพท)  
น้ําด่ืมน้ําใช�  โดยการก
อสร�างหรือซ
อมแซมหรือติดต้ังในส
วนท่ีขาดเหลือหรือไม
เพียงพอ 



  4.แผนงานพัฒนาแหล
งน้ํา  ขุดลอกคูคลองและลําเหมืองท่ีต้ืนเขินให�กว�างและลึกกว
าเดิม  
สร�างฝายน้ําล�น  จัดหาแหล
งน้ําอุปโภค – บริโภค  และเพ่ือการเกษตรอย
างเหมาะสมเพียงพอ 
  5.แผนงานพัฒนาด�านสาธารณสุข   อบรมและรณรงค)ให�ความรู�เรื่องการปAองกันโรคติดต
อ
หรือโรคระบาดในชุมชน  การส
งเสริมให�ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
  6.แผนงานพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการท่ีดี    อบรมความรู�เพ่ิมเติมให�กับสมาชิก
องค)การบริหารส
วนตําบล  ผู�นําชุมชน และพนักงานส
วนตําบล  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
  7.แผนงานพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ส
งเสริมกิจกรรมต
างๆ แก
เยาวชน  จัด
ให�มีท่ีอ
านหนังสือเป<นศูนย)รวมความรู�ของตําบล และส
งเสริมการอนุรักษ)วัฒนธรรมและภูมิป@ญญาท�องถ่ิน 
8.แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม   จัดระบบกําจัดขยะอย
างเหมาะสม จัดให�มีระบบบําบัด
น้ําเสีย  สร�างจิตสํานึกด�านการรักษาสิ่งแวดล�อม  การประสานความร
วมมือในการจัดการ 
สิ่งแวดล�อม  และการปรับภูมิทัศน)ในเขตตําบล 

แนวทางนโยบายการพัฒนาของผู+บริหารท+องถ่ิน 
 

  1.นโยบายด�านเศรษฐกิจ 
                                   -  การบริหารงบประมาณให�มีประสิทธิภาพ การจัดทํางบประมาณในการ 
พัฒนาตําบลจะเน�นการมีส
วนร
วมของประชาชนในตําบลห�วยยางขามเป<นหลัก 
                                   -  ส
งเสริมและสนับสนุนเพ่ิมศักยภาพกองทุนในหมู
บ�านให�มีความเข�มแข็ง ยั่งยืน 
                                   -  ส
งเสริมและพัฒนากลุ
มอาชีพให�สามารถมีอาชีพอยู
ได�อย
างยั่งยืน 

2.นโยบายด�านการเกษตรกรรม 
                                   -  ส
งเสริมการทําปุMยพืชสดในนา ปุMยอินทรีย)ชีวภาพ เพ่ือลดต�นทุนการผลิต 
                                   -  ส
งเสริมขีดความสามารถในการแข
งขันด�านการเกษตรโดยการแปรรูปผลผลิต 
การเกษตรมาตรฐาน รูปแบบ และบรรจุภัณฑ)ของสินค�าเกษตร 
                                   -  เสริมสร�างความเข�มแข็งของกลุ
มเกษตรกร จัดต้ังกลุ
มทําปุMยหมัก 
                                   -  ส
งเสริมการสหกรณ) และองค)การชุมชนให�มีส
วนร
วมในการกําหนดงานและ 
  มาตรการด�านการเกษตรและการวิจัยพัฒนาด�านการเกษตร 
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3.นโยบายด�านแหล
งน้ํา 

                                   -  พัฒนาแหล
งน้ําเพ่ือส
งเสริมการทําการเกษตร 
                                   -  ขุดลอกคลองส
งน้ําเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีแหล
งน้ําไปถึงพ้ืนท่ีการเกษตร 
                                   -  ขยายเขตระบบประปาทุกหมู
บ�าน 
                                   -  จัดสร�างและขุดลอกอ
างเก็บน้ําเพ่ือส
งเสริมการทําเกษตร 

4.นโยบายคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อม 
4.1   ด�านสาธารณสุขและสุขภาพ 
- ส
งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับหมู
บ�านและโรงเรียน 



 -  ส
งเสริมและสนับสนุนการแข
งขันกีฬาระดับตําบล อําเภอ จังหวัด  
-  สนับสนุนการสร�างและเผยแพร
องค)ความรู�ด�านสุขภาพเร
งรัดกิจกรรมสร�างเสริมสุขภาพ 
-  ส
งเสริมให� มีชุดรักษาความสงบของหมู
บ�านและประชาชนมีส
วนร
วมในการปAองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 

4.2  ด�านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี  และผู�สูงอายุ 
-  สนับสนุนการจัดต้ังศูนย)พัฒนาสถานครอบครัวระดับหมู
บ�าน ทุกหมู
บ�านและตําบล 
-  ส
งเสริมและพัฒนาศูนย)พัฒนาเด็กเล็กน
าอยู
 ได�มาตรฐาน 
-  ส
งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนในหมู
บ�านและตําบล 
-  ส
งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของแม
บ�านในหมู
บ�านและตําบล 
-  ส
งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู�สูงอายุในหมู
และตําบล 
-  ให�การสงเคราะห)และสนับสนุนการพัฒนาอย
างมีส
วนร
วมแก
ผู�ยากไร�ผู�พิการหรือ 
ทุพลภาพและผู�ด�อยโอกาสให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถ พ่ึงพา 
  ตนเองได�   
4.3   ด�านสิ่งแวดล�อม 
-  ส
งเสริมนักเรียน ประชาชน ลดขยะและแยกขยะ ในโรงเรียน และชุมชน เพ่ือเป<น 
การควบคุมและกําจัดมลภาวะ 

-  ส
งเสริมการกําจัดขยะโดยครัวเรือน คนในหมู
บ�าน / ชุมชน ร
วมกันรักษา 
ความสะอาดท้ังครัวเรือนตนเอง และท่ีสาธารณะ ปลูกต�นไม�ร
มรื่นด�วยวิธีการเหมาะสม 

- ปรับปรุงภูมิทัศน)พระธาตุสามดวง, ม
อนหินเขียว ,พระธาตุตําหนักธรรมให�เป<น 
แหล
งท
องเท่ียวเชิงอนุรักษ) 

- ส
งเสริมและสนับสนุนการมีส
วนร
วมของประชาชนและชุมชนในการควบคุมและกําจัด 
มลภาวะท่ีมีผลต
อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

- สร�างสวนสาธารณะสําหรับเป<นท่ีพักผ
อนหย
อนใจ 
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                  5.นโยบายด�านเมืองน
าอยู
 

5.1.จัดผังถนน บ�านเรือน ท่ีสาธารณะในหมู
บ�าน/ชุมชน เป<นระเบียบ ร
มรื่นด�วยต�นไม� 
5.2.จัดสร�าง บํารุงรักษาถนนในหมู
บ�าน / ชุมชน ให�อยู
ในสภาพท่ีดี มีเส�นทาง และระบบ 
ขนส
งท่ีใช�ในการสัญจร และขนส
งผลิตภัณฑ)จากหมู
บ�านไปสู
ตลาดได�อย
างสะดวก 
ใช�ได�ตลอดปP 

  5.3.ส
งเสริมตลาดสด ร�านอาหาร / แผงลอยขายอาหาร ในหมู
บ�าน / ชุมชน สะอาดถูกหลัก 
สุขาภิบาล 

5.4.ส
งเสริมและสนับสนุนทุกหมู
บ�านจัดสภาพแวดล�อมดูสวยงามและสะอาด 



5.5.ดูแลให�ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สิน โดยมุ
งเน�นมาตรการท้ังการ 
ปAองกันและส
งเสริมการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท พร�อมท้ังสนับสนุนการ 
จัดระบบปAองกันสาธารณภัยอย
างมีประสิทธิภาพท่ัวถึงและทันท
วงที 

                   6.นโยบายด�านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
6.1  ด�านการศึกษา 

 -  เร
งส
งเสริมสถานศึกษาในการพัฒนาคน ให�มีคุณภาพ มีคุณธรรม ท้ังร
างกาย จิตใจ     
และสติป@ญญารวมท้ังสร�างสังคมให�เข�มแข็งและยั่งยืน เพ่ือให�ตําบลห�วยยางขาม 
เป<นสังคมท่ีมีคุณภาพและ  คุณธรรม 
     -  เร
งพัฒนา รักษา ฟQRนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในเขตตําบล เพ่ือให�เกิดแหล
ง 
 ท
องเท่ียวใหม
มีวิถีชีวิตอยู
ในสภาพเดิมและม่ันคงอย
างต
อเนื่อง 

      -  ส
งเสริมและสนับสนุนให�ทุกฝSายร
วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา ท่ีมีคุณภาพเป<น 
ประโยชน)ต
อประชาชนท้ังปวงอย
างแท�จริง 

 -  ส
งเสริมให�เกิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและกีฬา ในการให� 
การศึกษา  อบรมแก
เด็กและเยาวชน 

-  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 6.2.ด�านศาสนา 
   -  สนับสนุนให�มีการพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน)ให�สะอาด ร
มเย็น สงบสุข  
เพ่ือให�เป<นประโยชน)และเป<นท่ียึดเหนี่ยวทางด�านจิตใจของคนในชุมชน 

-  สนับสนุนส
งเสริมให�เด็กและเยาวชนได�ศึกษาพุทธศาสนา แลพระธรรม  
-  ส
งเสริมการพัฒนาพระภิกษุ สามเณร ให�สามารถเผยแพร
หลักธรรมศาสนาได�ถูกต�อง 
6.3.ด�านวัฒนธรรม 

       -  ส
งเสริม สนับสนุนให�นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได�มีส
วนร
วมในการรักษา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของท�องถ่ิน เพ่ือการอนุรักษ) เผยแพร
 และสืบสาน ให�อนุชน 
รุ
นหลังสืบต
อไป 
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7   นโยบายด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 
7.1  เร
งพัฒนาคุณภาพของข�าราชการและพนักงานส
วนตําบล และสมาชิก 
องค)การบริหารส
วนตําบล ให�มีความรู�และตระหนักในหน�าท่ีและมีทัศนคติท่ี 
ดีท่ีเอ้ือต
องานบริการประชาชน 
7.2  จัดทําและจัดสรรงบประมาณ ให�เป<นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมี 
ประสิทธิภาพสอดคล�องกับนโยบายและยุทธศาสตร)ในการพัฒนาตําบล และ 
ส
งเสริมให�มีระบบควบคุมตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพและโปร
งใส 



7.3  การเปTดเผยข�อมูลข
าวสารของทางราชการให�สอดคล�องกับความต�องการของ 
ประชาชน  อย
างแท�จริง 
7.4  ส
งเสริมให�ประชาชน ประชาคมหมู
บ�าน มีส
วนร
วมในการปกครองส
วน 
ท�องถ่ิน รวมท้ังจัดให�มีการตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารราชการ 
องค)การบริหารส
วนตําบล ต้ังแต
กระบวนการการจัดซ้ือจัดจ�างท่ี โปร
งใส มี 
ประสิทธิภาพและตอบสนองต
อความต�องการของประชาชนในหมู
บ�านตําบล 
7.5  ส
งเสริมให�มีการรวมตัวเป<นองค)กรภาคประชาชนและส
งเสริมให�ประชาชน 
มีบทบาทและ  ส
วนร
วมในการปAองกันและปราบปรามการทุจริตและ 

   ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน�าท่ี   ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
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บทที่ 5  
บัญชีโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค"การบริหารส%วนตําบลห*วยยางขาม  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

 
 

ยุทธศาสตร" 

ป�  2560 ป�   2561 ป� 2562 รวม  3  ป� 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร"ที่ 1พัฒนาระบบเศรษฐกิจ         
1.1.พัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ  
การท)องเที่ยว การค�าและการลงทุน 

12 8,024,000 10 5,375,000 1 175,000 23 13,574,000 

1.2.พัฒนาแหล)งน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อ 
ประชาชน 

25 5,905,000 25 8,105,000 13 1,550,000 63 15,560,000 

1.3.พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล)ง 
ท)องเที่ยว กิจกรรมการท)องเที่ยวอย)างยั่งยืน 

3 720,000 1 500,000 - - 4 1,220,000 

1.4.พัฒนาองค8ความรู� ระบบการผลิตแบบครบวงจร  
เพื่อเพิ่มมูลค)าสินค�าทางการเกษตร และเพิ่ม 
ศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งด�านการตลาด 
อย)างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

5 640,000 4 140,000 4 140,000 13 920,000 

รวม 45 15,289,000 40 14,120,000 18 1,865,000 103 31,274,000 
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ยุทธศาสตร" ป�  2560 ป�   2561 ป� 2562 รวม  3  ป� 



   

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร"ที่ 2พัฒนาสังคม การศึกษาและ 
วัฒนธรรม            

        

2.1.พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร�างองค8 
ความรู�ให�ชุมชนเกิดความเข�มแข็งอย)างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10 420,000 9 320,000 9 320,000 28 1,060,000 

2.2.อนุรักษ8 ส)งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปCญญาท�องถิ่น 

18 769,000 18 619,000 17 569,000 53 1,957,000 

2.3.ส)งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคน 
ในชุมชนและท�องถิ่น    

18 4,941,524 14 2,791,524 14 2,791,524 46 10,524,572 

2.4.ส)งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 10 5,630,000 7 4,730,000 7 4,730,000 24 15,090,000 
2.5.ส)งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ 
ประชาชนกลุ)มเปEาหมายเพื่อสร�างหลักประกัน 
     ความมั่นคง 

2 400,000 2 400,000 2 400,000 6 1,200,000 

2.6.ส)งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน นักเรียน ให�มี 
ทักษะชีวิตภายใต�การอยู)ร)วมกันในประชาคมอาเซียน 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

รวม 59 12,260,524 51 8,960,524 50 8,910,524 160 30,131,572 
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 ยุทธศาสตร" ป�  2560 ป�   2561 ป� 2562 รวม  3  ป� 



 จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร"ที่  3บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล*อม 
 

        

3.1.อนุรักษ8และมีส)วนร)วมในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล�อม 
เพื่อความยั่งยืน 

3 180,000 3 180,000 3 180,000 9 540,000 

3.2.พัฒนาศักยภาพชุมชน  เพื่อการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย)างมี 
ประสิทธิภาพ 

3 325,000 1 15,000 1 15,000 5 355,000 

3.3.ส)งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพื่อการบริหาร 
จัดการด�านมลภาวะ 

1 50,000 - - - - 1 50,000 

3.4  สร�างระบบการบริหารจัดการขยะอย)างเปGน
รูปธรรม 

2 120,000 - - - - 2 120,000 

รวม 9 675,000 4 195,000 4 195,000 17 1,065,000 
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ยุทธศาสตร" 

ป�  2560 ป�   2561 ป� 2562 รวม  3  ป� 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร"ที่  4รักษาความมั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร*อย   

        



   

4.1.ปกปEองและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และ 
พระมหากษัตริย8และเสริมสร�างความปรองดอง 
สมานฉันท8   

3 80,000 2 50,000 2 50,000 7 180,000 

4.2.ปEองกันและแก�ไขปCญหายาเสพติด   4 245,000 3 215,000 3 215,000 10 675,000 
4.3.สร�างความเข�มแข็งขององค8กรประชาชนและ 
พัฒนาศักยภาพระบบความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย8สิน 

4 450,000 4 550,000 3 350,000 11 1,350,000 

4.4.ส)งเสริมและสนับสนุนการปEองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000 

รวม 12 1,275,000 10 1,315,000 9 1,115,000 31 3,705,000 
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ยุทธศาสตร" 

ป�  2560 ป�   2561 ป� 2562 รวม  3  ป� 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร"ที่  5ส%งเสริมการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

        

5.1.บริหารจัดการองค8กร ตามหลักธรรมาภิบาล 21 2,865,000 18 3,085,000 16 2,235,000 55 8,185,000 
5.2.ส)งเสริมสนับสนุนการสร�างเวทีเรียนรู�และการมี 
ส)วนร)วมของประชารัฐ 

3 70,000 2 40,000 2 40,000 7 150,000 

5.3.พัฒนาสมรรถนะขององค8กร และบุคลากรเพื่อ 4 470,000 4 470,000 4 470,000 12 1,410,000 



การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

5.4.ส)งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทํางาน และ 
พัฒนาศักยภาพขององค8กรปกครองส)วนท�องถิ่น 

2 60,000 - - - - 2 60,000 

รวม 30 3,465,000 24 3,595,000 22 2,745,000 76 9,805,000 

รวมทั้งสิ้น 155 32,964,524 129 28,185,524 103 14,830,524 387 75,980,572 
 



    

-��- 

บทที่ 5  
บัญชีโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2560 - 2562)แก!ไขเพิ่มเติมฉบับที ่1 

องค*การบริหารส,วนตําบลห!วยยางขาม  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

 
 

ยุทธศาสตร* 

ป�  2560 ป�   2561 ป� 2562 รวม  3  ป� 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร*ที่ 1พัฒนาระบบเศรษฐกิจ         
1.1.พัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ  
การท)องเที่ยว การค�าและการลงทุน 

1 350,000 - - - - 1 350,000 

1.2.พัฒนาแหล)งน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพื่อ 
ประชาชน 

- - - - - - - - 

1.3.พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล)ง 
ท)องเที่ยว กิจกรรมการท)องเที่ยวอย)างยั่งยืน 

- - - - - - - - 

1.4.พัฒนาองค4ความรู� ระบบการผลิตแบบครบวงจร  
เพื่อเพิ่มมูลค)าสินค�าทางการเกษตร และเพิ่ม 
ศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งด�านการตลาด 
อย)างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

- - - - - - - - 

รวม 1 350,000 - - - - 1 350,000 
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ยุทธศาสตร* ป�  2560 ป�   2561 ป� 2562 รวม  3  ป� 



   

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร*ที่ 2พัฒนาสังคม การศึกษาและ 
วัฒนธรรม            

        

2.1.พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร�างองค4 
ความรู�ให�ชุมชนเกิดความเข�มแข็งอย)างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - - - - - 

2.2.อนุรักษ4 ส)งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิป?ญญาท�องถิ่น 

- - - - - - - - 

2.3.ส)งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคน 
ในชุมชนและท�องถิ่น    

5 420,000 - - - - 5 420,000 

2.4.ส)งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 1 50,000 - - - - 1 50,000 
2.5.ส)งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ 
ประชาชนกลุ)มเปAาหมายเพื่อสร�างหลักประกัน 
     ความมั่นคง 

1 30,000 - - - - 1 30,000 

2.6.ส)งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน นักเรียน ให�มี 
ทักษะชีวิตภายใต�การอยู)ร)วมกันในประชาคมอาเซียน 

- - - - - - - - 

รวม 7 500,000 - - - - 7 500,000 
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 ยุทธศาสตร* ป�  2560 ป�   2561 ป� 2562 รวม  3  ป� 



 จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร*ที่  3บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล!อม 
 

        

3.1.อนุรักษ4และมีส)วนร)วมในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล�อม 
เพื่อความยั่งยืน 

1 5,000 1 5,000 1 5,000 3 15,000 

3.2.พัฒนาศักยภาพชุมชน  เพื่อการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย)างมี 
ประสิทธิภาพ 

- - - - - - - - 

3.3.ส)งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพื่อการบริหาร 
จัดการด�านมลภาวะ 

- - - - - - - - 

3.4  สร�างระบบการบริหารจัดการขยะอย)างเปDน
รูปธรรม 

- - - - - - - - 

รวม 1 5,000 1 5,000 1 5,000 3 5,000 
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ยุทธศาสตร* 

ป�  2560 ป�   2561 ป� 2562 รวม  3  ป� 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร*ที่  4รักษาความมั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร!อย   

        



   

4.1.ปกปAองและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และ 
พระมหากษัตริย4และเสริมสร�างความปรองดอง 
สมานฉันท4   

- - - - - - - - 

4.2.ปAองกันและแก�ไขป?ญหายาเสพติด   - - - - - - - - 
4.3.สร�างความเข�มแข็งขององค4กรประชาชนและ 
พัฒนาศักยภาพระบบความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย4สิน 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

4.4.ส)งเสริมและสนับสนุนการปAองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- - - - - - - - 

รวม 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 
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ยุทธศาสตร* 

ป�  2560 ป�   2561 ป� 2562 รวม  3  ป� 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร*ที่  5ส,งเสริมการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

        

5.1.บริหารจัดการองค4กร ตามหลักธรรมาภิบาล 6 263,000 5 63,000 5 63,000 16 389,000 
5.2.ส)งเสริมสนับสนุนการสร�างเวทีเรียนรู�และการมี 
ส)วนร)วมของประชารัฐ 

- - - - - - - -. 

5.3.พัฒนาสมรรถนะขององค4กร และบุคลากรเพื่อ 1 13,000 1 13,000 1 13,000 3 39,000 



การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

5.4.ส)งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทํางาน และ 
พัฒนาศักยภาพขององค4กรปกครองส)วนท�องถิ่น 

- - - - - - 2 60,000 

รวม 7 276,000 6 76,000 6 76,000 19 428,000 

รวมทั้งสิ้น 17 1,161,000 8 111,000 8 111,000 33 1,383,000 
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บทที่ 6 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   เพื่อให�ทราบถึงแนวทางและกลไกการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป% อันจะเป'นประโยชน+ต,อการจัดทําแผนพัฒนาในป%
ต,อๆไป   และเป'นการสร�างแนวทางการมีส,วนร,วมในท�องถิ่น  องค+ประกอบ  ประกอบด�วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป%  โดยนําเสนอ ดังนี้ 

  ๑.องค�กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค+กรปกครองส,วนท�องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข�ออ  ๒๘  ให�ผู�บริหารท�องถิ่นแต,งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่น  และกําหนดให�มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการฯ  อาจแต,งตั้งคณะทํางานขึ้นช,วยในการติดตามและประเมินผลได�ตามความเหมาะสม 
  ๒.การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เป'นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยกําหนดรูปแบบที่จะใช�ในการติดตามและ
ประเมินผล  เพื่อตรวจสอบว,าการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยู,ภายใต�ระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว�หรือไม,  และผลของการดําเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค+ที่วางไว�หรือไม, ทั้งนี้ การติดตามเป'นการตรวจสอบในระหว,างการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเป'นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง
เมื่อดําเนินโครงการแล�วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค+ที่ตั้งไว� 

  วิธีการติดตามผลการดําเนินการ  แบ,งออกเป'น  ๓ ลักษณะ  คือ 
  ๑.รายงานผล  เป'นการรายงานความก�าวหน�าของการดําเนินงาน การใช�จ,ายเงิน และปCญหาอุปสรรคของการ 
ดําเนินการ  ซึ่งหน,วยปฏิบัติงานจะเป'นผู�รายงาน 
  ๒.การตรวจรับและติดตาม  เป'นการติดตามผลการดําเนินงานเป'นครั้งคราว  เพื่อดูความก�าวหน�า ปCญหาและอุปสรรคในระหว,างและภายในหลังการ
ดําเนินงานแล�วนําผลการตรวจมาเสนอแนะ  เร,งรัด  กํากับการดําเนินงานให�เป'นไปตามวัตถุประสงค+ที่วางไว� 
  ๓.รายงานสรุปผลประจําป%  เป'นการนําผลการตรวจสอบและติดตามในแต,ละครั้งมาวิเคราะห+  จัดทํารายงานผลการประเมินโดยสรุป 
  วัตถุประสงค�ของการประเมิน 
  ๑.เพื่อประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค+หรือเปFาหมายของโครงการ ซึ่งส,งผลต,อเปFาหมายของแผนแต,ละด�าน 
  ๒.เพื่อนําผลการประเมินไปใช�ในการปรับปรุงโครงการอื่นที่กําลังดําเนินการอยู,หรือโครงการใหม,  ให�เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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  ๓.การกําหนดห)วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการน  กําหนดห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย,างน�อยโครงการละ ๑ ครั้ง  
และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย,างน�อยป%ละ ๑ ครั้ง แล�วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได�จาการติดตามและประเมินผลพัฒนาต,อผู�บริหารท�องถิ่น เพื่อให�
ผู�บริหารท�องถิ่นนําเสนอต,อสภาท�องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย,างน�อยป%ละ  ๑  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป% 
  ช*วงเวลาการประเมิน  แบ,งได�  ๓  ระยะ  คือ   
  ๑.การประเมินผลก,อนเริ่มโครงการ  เพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการที่ดีและเหมาะสมที่สุดไปดําเนินการ  อาจเป'นการศึกษาถึงความเป'นไปได�ของ
แนวทาง  วิธีการปฏิบัติ  และแนวทางเลือกต,างๆ  การประเมินค,าของผลการลงทุนและประโยชน+ที่ได�รับ  การประเมินผลกระทบที่มีต,อระบบเศรษฐกิจและสังคม 
  ๒.การประเมินผลระหว,างดําเนินงาน  เป'นการประเมินผลในช,วงระหว,างดําเนินโครงการตามความเหมาะสม การประเมินผลในลักษณะนี้จะช,วยให�ทราบ
ถึงความก�าวหน�าในการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเปFาหมาย  หากมีความล,าช�าจะมีสาเหตุมาจากอะไร  สมควรแก�ไขอย,างไร 
  ๓.การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  เป'นการประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล�ว เพื่อหาข�อสรุปการดําเนินงานตามโครงการได�ผลประการใด  คุ�มกับ
ผลการลงทุนหรือไม,  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย,างไร  และเป'นไปตามจุดมุ,งหมายที่กําหนดไว�หรือไม, 
 
  เกณฑ�การพิจารณาในการประเมินโครงการ 
  เพื่อประโยชน+ที่จะให�ได�ผลการประเมินที่สมเหตุสมผลและมองเห็นสภาพของโครงการได�อย,างชัดเจน  ซึ่งมีผลต,อการตัดสินใจว,าควรรปรับปรุงวิธีการหรือ
ทิศทางในการดําเนินงานอย,างไรถึงจะบรรลุตามเปFาหมาย  หรือว,าควรจะมีโครงการอื่นใดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกที  เพื่อช,วยสนับสนุนแก�ปCญหาอันเนื่องมาจากโครงการนั้น 
หลักการพิจารณาในการประเมินผลโครงการมีดังนี้ 
  ๑.เกณฑ+พิจารณาด�านการบรรลุเปFาหมาย 
  ๒.เกณฑ+พิจารณาด�านเศรษฐกิจ 
  ๓.เกณฑ+พิจารณาด�านสังคม 
  ๔.เกณฑ+พิจารณาด�านการเมือง 
  ๕.เกณฑ+พิจารณาด�านการเงิน 
  ๖.เกณฑ+พิจารณาด�านการบริหาร 
  ๗.เกณฑ+พิจารณาสิ่งแวดล�อม 
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การรายงานผล 
  ผู�ติดตามประเมินผลจะต�องทํารายงานผลการติดตามประเมินผลให�ผู�บริหารหรือผู�บังคับบัญชาทราบ  ประโยชน+ของการประเมินผลสรุปได�ดังนี้ 
  ๑.เพื่อขจัดข�อผิดพลาดทั้งหลาย  โดยเฉพาะอย,างยิ่งในเรื่องของเวลาและค,าใช�จ,ายก,อนที่จะมีการดําเนินโครงการ ทําให�การวางแผนและการปฏิบัติมี
ความสอดคล�องกัน 
  ๒.ในระหว,างการปฏิบัติงาน  ถ�าเกิดข�อผิดพลาดไม,สอดคล�องกันระหว,างแผนการปฏิบัติจะสามารถปรับปรุงการปฏิบัติให�สอดคล�องกันโดยไม,ต�องเสียเวลา
ไปเริ่มต�นใหม, 
  ๓.เมื่อประเมินผลหลังจากทําโครงการยังได�ทราบความสําเร็จของการปฏิบัติงาน  ผลกระทบและข�อบกพร,องของโครงการ เพื่อจะได�นํามาปรับปรุงแก�ไข 
  ๔.เพื่อประโยชน+ในการวางแผนในโครงการต,อเนื่อง 
  ๕.ช,วยให�สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู,อย,างจํากัดและใช�ให�เกิดประโยชน+อย,างสูงสุด 

    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท)องถิ่น 
  อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว,าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค+กรปกครองส,วนท�องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข�อ  ๒๘  ให�ผู�บริหาร
ท�องถิ่นแต,งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่น  ประกอบด�วย 
  ๑.สมาชิกสภาท�องถิ่นที่สภาท�องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสามคน 
  ๒.ผู�แทนประชาคมท�องถิ่นที่ประชาคมท�องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 
  ๓.ผู�แทนหน,วยงานที่เกี่ยวข�องที่ผู�บริหารท�องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 
  ๔.หัวหน�าส,วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จํานวนสองคน 
  ๕.ผู�ทรงคุณวุฒิที่ผู�บริหารท�องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 
  โดยให�คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน ทําหน�าที่ประธานกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหน�าที่เลขานุการของคณะกรรมการฯ 
  กรรมการตามข�อ  ๒๘ ให�มีวาระอยู,ในตําแหน,งคราวละสองป% และอาจได�รับคัดเลือกอีกได�  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่นมี
อํานาจหน�าที่ดังนี้ 
  ๑.กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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  ๓.รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได�จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต,อสภาท�องถิ่นผู�บริหาร คณะกรรมการท�องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย,างน�อยละ  ๑  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป% ทั้งนี้ให�ติดประกาศโดยเปOดเผย  ไม,น�อยกว,า
สามสิบวัน 
  ๔.แต,งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช,วยการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน+ของประชาชนโดยส,วนรวมและเพื่อให�การบริหารงาน
ขององค+กรปกครองส,วนท�องถิ่นสอดคล�องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย อาจจัดตั้งให�การติดตามและประเมินการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค+กรปกครองส,วนท�องถิ่นได�ตามความเหมาะสม 
 
 

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



  แผนพัฒนาแผนพัฒนาสามป�สามป�    พ.ศ. 25พ.ศ. 256600  --  25625622                        องค�การบริหารส�วนตําบลองค�การบริหารส�วนตําบลห"วยยางขามห"วยยางขาม            

 ความสอดคล"องกันของยุทธศาสตร�จังหวัดและยุทธศาสตร�การพัฒนา อบต.ห"วยยางขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร�
จังหวัด 

สร�างคุณค
าและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

พัฒนาและอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมอย
างย่ังยืน 

  ส
งเสริมการเกษตรปลอดภัย   
  และการค�า การลงทุน เพื่อ 
  เพิ่มขีดความสามารถในการ 
  แข
งขัน 

 

 ส
งเสรมิความมั่นคง
ภายในและตามแนว
ชายแดน 

1. ส
งเสรมิกระบวนการเรียนรู�ด�านการผลิตปลอดภัยเพื่อ
สร�างมูลค
าเพิ่มและโอกาสทางการตลาดการพัฒนา
บุคลากร การพฒันาคุณภาพผลผลิตและบรรจุภัณฑ� การ
ประชาสมัพันธ�และด�านการตลาด 
2. สนับสนุนการสร�างเครอืข
ายภาคเกษตรกรและภาค
ธุรกิจ อบรมพฒันาทักษะความรู�ตลอดจนสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรให�เกิดความเข�มแข็ง
พร�อมรับการแข
งขันทางธุรกจิ 
3. พัฒนาแหล
งท
องเที่ยว จัดกจิกรรมด�านการ
ท
องเที่ยวตลอดป5 ส
งเสริมการตลาดและประชาสมัพันธ� 
ด�านการท
องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด�านการท
องเที่ยวสู

การให�บริการอย
างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ
สากล 
4. ส
งเสรมิและสนับสนุนการขยายผลโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
5.พัฒนาความพร�อมบุคลากรด�านภาษา สนับสนุน
ข�อมูลด�าน กฎ ระเบียบ และการอํานวยความสะดวก
ทางการค�าเพื่อการส
งออก เช่ือมโยงตลาดการค�าสู

ประเทศเพือ่นบ�านรวมทั้งการเช่ือมความสัมพันธ�
ระหว
างกลุ
มประเทศภูมิภาคลุ
มนํ้าโขง (GMS) อาเซียน 
(AEC) และประเทศอื่น 
7.พัฒนาแหล
งนํ้าและโครงสร�างพื้นฐาน 
8.ส
งเสริมการค�า การลงทุน กับประเทศในกลุ
ม GMS 
และการส
งเสริมความสัมพันธ�กบัประเทศเพื่อนบ�าน 

  

1. ส
งเสรมิคุณภาพชีวิตในการเข�าถึงอาชีพก
อให�เกิด
รายได� และการเข�าสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. ส
งเสรมิเด็ก สตรี ผู�สูงอายุ คนพิการ และครอบครัว 
ให�เข�าถึงบริการภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด�าน
การศึกษา วัฒนธรรม และด�านการสาธารณสุข 
3. ส
งเสรมิการเข�าถึงสวัสดิการสังคมในการมสี
วนร
วม
ของชุมชน 
4. ส
งเสรมิการพัฒนาเด็ก เยาวชน ด�านการเรียนรู�
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อการเข�าสู
ประชาคม
อาเซียน 
5. สร�างระบบปIองกันทางสงัคมเพื่อเปJนหลักประกัน
ความมั่นคงของมนุษย�โดยให�ความสําคัญ ด�านการ
พัฒนาเครอืข
าย 
6.ส
งเสริมความสามารถในการแข
งขันโดยพัฒนาทกัษะ 
ภาษาและความเช่ียวชาญในด�านอาชีพเพื่อเข�าสู

ประชาคมอาเซียน 

1. เสรมิสร�างหมู
บ�าน ชุมชน อําเภอ และจงัหวัดให�
เปJนพื้นทีร่
วมบรูณาการของการพัฒนาสู
สันติสุข  
2. เพิ่มประสทิธิภาพการปIองกันและการ
ปราบปรามและเฝIาระวังภัยคุกคามต
อประชาชน 
และความมั่งคง ของการพึง่ตนเองอย
างเท
าทัน 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ของ
เยาวชน ประชาชน เพื่อการสร�างคุณภาพชีวิตความ
มั่นคง ของการพึง่พาตัวเองอย
างเท
าทัน 
4. เสรมิสร�างความเข�มแข็งของสถาบันครอบครัว 
ชุมชน และลดปNญหาของเด็กเยาวชนและ
ผู�ด�อยโอกาส 
5. จัดระบบการส
งเสริมปIองกันและรักษาสุขภาพ
ของประชาชนโดยการมสี
วนร
วม 
6. เสรมิสร�างศักยภาพและโอกาสในการทํางาน 
การพัฒนาตัวเอง เพือ่เปJนหลักประกันความมัง่คง
ในการดํารงชีวิต 
7.พัฒนาระบบบรกิารแห
งรฐั ยึดหลกัภารกิจร
วม 
พื้นที่เปJนฐาน ประชาชนเปJนศูนย�กลาง 

1. สร�างความปรองดองสมานฉันท�ของ
ประชาชน และกลุ
มพลังมวลชน ให�
แสดงออกถึง ความจงรักภักดีต
อสถาบันของ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย� 
2.บูรณาการสกัดการนําเข�า เฝIาระวังกลุ
ม
เสี่ยง จับกุมผู�ค�า บําบัดผู�เสพ 
3. บูรณาการทํางานที่เก่ียวข�องกับ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
 4. สร�างความรู�ความเข�าใจให�กับผู�นําท�องที่ 
ท�องถ่ิน ข�าราชการในพ้ืนที่ ตลอดจน
เยาวชนเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู

ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร�การ
พฒันาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

พัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

 บริหารจัดการ   
 ทรัพยากรธรรมชาติ  
 และสิ่งแวดล�อม 

 

 ส
งเสรมิการบริหาร  
 จัดการตามหลัก 
 ธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร�การ
พฒันา อปท. 

พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

 

 บริหารจัดการ   
 ทรัพยากรธรรมชาติและ  
 สิ่งแวดล�อม 

 

 รักษาความม่ันคง 
 และความสงบ   
 เรียบร�อย 

ส
งเสริมการบริหาร
 จัดการตามหลัก 
 ธรรมาภิบาล 

พัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

 

 รักษาความมัน่คง 
 และความสงบ  
 เรียบร�อย 

 

1. ส
งเสรมิการเพิ่มพื้นที่สเีขียว ในเขตปPา เขตชุมชน 
และเขตเมือง 
1.1ดําเนินการปIองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
1.2สร�างจิตสํานึก ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล�อม 
1.3ส
งเสริมการปลูกไม� 3 อย
างประโยชน� 4 อย
าง และ
เพาะชํากล�าไม�เพื่อแจกจ
ายแก
ประชาชนและหน
วยงาน
นําไปปลูกเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว  
2. สนับสนุนการจัดการดินและนํ้า 
2.1ก
อสร�างฝายต�นนํ้าลําธาร ปลูกแฝกตามแนว
พระราชดําร ิ
2.2เฝIาระวังและพัฒนาแหล
งนํ้าสําคัญ 
2.3บริหารจัดการแหล
งนํ้าขนาดเล็กเพื่อการอปุโภค 
บริโภคของชุมชน 
3. ส
งเสรมิการบรหิารจัดการสิง่แวดล�อมแบบมสี
วนร
วม 
3.1รณรงค�ประชาสมัพันธ� รวมถึงการใช�มาตรการบังคับใน
การลดการเกิดหมอกควันและไฟปPา 
3.2ผลักดันส
งเสริมให�องค�กรปกครองส
วนท�องถ่ิน มีการ
บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 

 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1.พัฒนาโครสร�างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจการ
ท
องเท่ียวและการลงทุน 
2.พัฒนาแหล
งนํ้าและบริหาร
จัดการนํ้าเพื่อประชาชน 
3.พัฒนา สนับสนุนและบริหาร
จัดการแหล
งท
องเท่ียว 
กิจกรรมการท
องเท่ียวอย
าง
ย่ังยืน 
4.พัฒนาองค�ความรู� ระบบการ
ผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่ม
มูลค
าสินค�าทางการเกษตร
และเพิ่มศักยภาพการประกอบ
อาชีพรวมท้ังด�านการตลาด
อย
างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ในระดับสากล 

 

กลยุทธ�/ 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาทุนทางสังคม เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2 อนุรักษ� ส
งเสรมิศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปNญญาท�องถ่ิน 
3.ส
งเสริมและสร�างองค�ความรู� องค�กรชุมชน
หรือภาคประชาชนให�มีความเข�มแข็ง เพื่อ
การพัฒนาท�องถ่ิน 
4.ส
งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อ
พัฒนาคนในชุมชนและท�องถ่ิน 
5.ส
งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
6.ส
งเสริมและสนับสนุนระบบการจัด
สวัสดิการประชาชนกลุ
มเปIาหมายเพื่อสร�าง
หลักประกันความมั่นคง 
7.ส
งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน 
นักเรียน ให�มีทักษะชีวิตเพื่อรองรับการเข�าสู

ประชาคมอาเซียน 
 
 
 

1.อนุรักษ�และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการสิ่งแวดล�อม
เพื่อความย่ังยืน 
2.พัฒนาศักยภาพชุมชน 
เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมอย
างมี
ประสิทธิภาพ 
3.ส
งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการบริหาร
จัดการด�านมลภาวะ 

1.ปกปIองและเทิดทูน
สถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย� 
2.ปIองกันและแก�ไขปNญหา 
ยาเสพติด 
3.พัฒนาศักยภาพด�าน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 
4.เตรียมความพร�อมเพื่อ
รองรับปNญหาภัยธรรมชาติ 
5.เสริมสร�างความปรองดอง
และสมานฉันท�ของคนใน
ชาติ 
6.สร�างความเข�มแข็งของ
องค�กรประชาชน 

 
 

1.บริหารจัดการ
องค�กร ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
2.ส
งเสริมสนับสนุน
การสร�างเวทีเรียนรู�
ภาคประชาสังคม 
3.พัฒนาสมรรถนะ
ขององค�กรและ
บุคลากรเพ่ือการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
4.ส
งเสริมสนับสนุน
เวทีเรียนรู�และการ
พัฒนาศักยภาพของ
องค�กรปกครองส
วน
ท�องถ่ิน 

 
 



  แแผนพัฒนาผนพัฒนาสามป�สามป�    พ.ศ. 25พ.ศ. 256600  --  25625622                      องค�การบริหารส�วนตําบลองค�การบริหารส�วนตําบลห"วยยางขามห"วยยางขาม                
 

แผนท่ียุทธศาสตร� 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลห"วยยางขาม 
Strategy  Map 

วิสัยทัศน�           “ท�องถิ่นน
าอยู
  ชุมชนเข�มแข็ง  แหล
งเกษตรปลอดภัย ก�าวไกลสู
อาเซียน” 

พันธกิจ 

เป9าประสงค�/
จุดมุ�งหมาย 

ยุทธศาสตร� 

กลยุทธ�/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

1.พัฒนาภูมิทัศน� สภาพสังคม ระบบเศรษฐกิจ โครงสร�างพื้นฐาน การท
องเท่ียว การบริหารและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
2.ส
งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สังคมมีความปลอดภยั สังคมแห
งการช
วยเหลือ
เกื้อกูล 
3.ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภยั มีมูลค
าเพิ่มขึ้น 
4.พัฒนาระบบการบริหารบุคคลและการบริการ ท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพภายใต�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  
       

1.มีเศรษฐกิจท่ีดี พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานท่ี ครอบคลุมพื้นท่ี มีแหล
งท
องเท่ียวท่ีสร�างรายได�ให�กับประชาชน และมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ สมดุล และยั่งยืน 
2.ประชาชนได�รับการบริการขั้นพื้นฐาน เช
น การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ อย
างท่ัวถึงและเท
าเทียมกัน สามารถดํารงชีวติอยู

ร
วมกับอย
างมีความสุข 
3.พืช ผล ทางด�านการเกษตรมีความปลอดภัยเหมาะสมกับพื้นท่ี และก
อให�เกิดรายได�ที่สูงขึ้น 
4.ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีมีคุณภาพอย
างท่ัวถึง และเปJนธรรม เยาวชน นักเรียน มีความพร�อมภายใต�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.พัฒนาโครสร�างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจการ
ท
องเท่ียวและการลงทุน 
2.พัฒนาแหล
งนํ้าและบริหาร
จัดการนํ้าเพื่อประชาชน 
3.พัฒนา สนับสนุนและบริหาร
จัดการแหล
งท
องเท่ียว 
กิจกรรมการท
องเท่ียวอย
าง
ย่ังยืน 
4.พัฒนาองค�ความรู� ระบบการ
ผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่ม
มูลค
าสินค�าทางการเกษตร
และเพิ่มศักยภาพการประกอบ
อาชีพรวมท้ังด�านการตลาด
อย
างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ในระดับสากล 

 

1.พัฒนาทุนทางสังคม และสร�างองค�ความรู�ให�
ชุมชนเกิดความเข�มแข็งอย
างย่ังยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2 อนุรักษ� ส
งเสรมิศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปNญญาท�องถ่ิน 
3.ส
งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อ
พัฒนาคนในชุมชนและท�องถ่ิน 
4.ส
งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
5.ส
งเสริมและสนับสนุนระบบการจัด
สวัสดิการประชาชนกลุ
มเปIาหมายเพื่อสร�าง
หลักประกันความมั่นคง 
6.ส
งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน 
นักเรียน ให�มีทักษะชีวิตเพื่อรองรับการเข�าสู

ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 

พัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

รักษาความ
มั่นคงและ
ความสงบ
เรียบร�อย 
 

ส
งเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

1.อนุรักษ�และมีส
วนร
วมใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การจัดการสิ่งแวดล�อมเพื่อ
ความย่ังยืน 
2.พัฒนาศักยภาพชุมชน 
เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมอย
างมี
ประสิทธิภาพ 
3.ส
งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการบริหาร
จัดการด�านมลภาวะ 
4.สร�างระบบการบริหาร
จัดการขยะอย
างเปJน
รูปธรรม 

1.ปกปIองและเทิดทูน
สถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย�และ
เสริมสร�างความปรองดอง
สมานฉันท� 
2.ปIองกันและแก�ไขปNญหา 
ยาเสพติด 
3.สร�างความเข�มแข็งของ
องค�กรประชาชนและ
พัฒนาศักยภาพระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 
4.ส
งเสริมและสนับสนุนการ
ปIองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

1.บริหารจัดการ
องค�กร ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
2.ส
งเสริมสนับสนุน
การสร�างเวทีเรียนรู�
และการมีส
วนร
วม
ของประชารัฐ 
3.พัฒนาสมรรถนะ
ขององค�กรและ
บุคลากรเพ่ือการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
4.ส
งเสริมสนับสนุน
บูรณาการการทํางาน
พัฒนาศักยภาพของ
องค�กรปกครองส
วน
ท�องถ่ิน 

 
 


