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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ซึ่งได้ก าหนด บทบาท  อ านาจ
หน้าที่  และความรับผิดชอบมีความเป็นอิสระ พอสมควร และให้ความส าคัญการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายที่จะด าเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ 
ตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นและรายได้ที่รัฐจัดเก็บ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น การด าเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ   ด้านให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การวางแผนในการด าเนินการบริหารจึงเป็นกลไกที่ส าคัญ ที่
ท าให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุล และมีประสิทธิภาพ จะส่งผล
ให้องค์การบริหาร   ส่วนต าบลสามารถด าเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันจะเกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม และท าให้บรรลุตามความมุ่งหมาย 
  
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ที่ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาเป็นการแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายที่จะ
ด าเนินการพัฒนาในอนาคต โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
  
1.2    วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาในอนาคตขององค์กร  โดยก าหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย บนพ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับศักยภาพ  ปัญหา
และความต้องการของชุมชน  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อก าหนดต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย โดยสามารถแก้ไข
ปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  ครอบคลุมทุกด้าน  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะคร้อ จึง
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 

 
1.3    ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548 ได้ก าหนด
ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วเสนอคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 



 
 
 
4. ผู้บริหารท้องถิน่เสนอพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาต่อไป 

 
1.4    ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
2. ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้บริหารบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 4. แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่ าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน             
และมีชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา   
 5. สามารถก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน เป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนา     
ในอนาคต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2562)  ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนา 
ที่ท าให้การด ารงชีวิตของประชาชนมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุตามเป้าหมายได้ต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่าย ในการที่จะน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนท่ี   2 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนส ำคัญของท้องถ่ิน                            
     ตอนที่  1  สภำพทั่วไป 

          2.1.1  ที่ตั้ง 
          ที่ท าการองค์ การบริ หารส่ วนต าบลยั้ ง เมิ ง  ตั้ ง อยู่ ท า งทิศตะวั นตก เฉี ยง เหนื อ                          
ของอ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสะเมิง ระยะทาง 42 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ที่ 262   
หมู่ที่ 3 บ้านยั้งเมิน  ต าบลยั้งเมิน อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

  2.1.2  เนื้อที่  
               องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมินมีเนื้อที่รับผิดชอบ 197 ตารางกิโลเมตร 

     หรือประมาณ 122,787 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
                     ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลโป่งสา  อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
                         ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลบ่อแก้วและต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
             ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิงและอ าเภอแม่แตง จงัหวัดเชียงใหม่ 
             ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลแม่แดด อ าเภอแม่กัลยานิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่ 

                  2.1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
               ลักษณะภูมิประเทศของต าบลยั้งเมินส่ วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มี พ้ืนที่ราบน้อยล้อมรอบ          
ด้วยภูเขา สภาพทางกายภาพของป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ าหลายสาย เช่น  แม่น้ าจุม แม่น้ าตาด  
น้ าแม่แว น้ าแม่ขาน น้ าแม่ห้วยมะนาวและในบางพ้ืนที่บ้านขุนขาน หมู่ที่ 5 นอกจากป่าไม้จะอุดมสมบูรณ์ แล้ว
ยังมีสัตว์ป่าชุกชุมด้วย 

                  2.1.4   ลักษณะกำรปกครอง 
              มีหมู่บ้านในต าบลยั้งเมิน จ านวน 7 หมู่บ้าน ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยั้ง
เมินเต็มพ้ืนที่  ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1 บ้านปางขุม 
 หมู่ที่ 2 บ้านแม่แว 
 หมู่ที่ 3 บ้านยั้งเมิน        
 หมู่ที่ 4 บ้านอังคาย        
 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว        
 หมู่ที่ 7 บ้านกิ่วเสือ        
 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ประชาชื่น       
 
 
 
 
 
 
 
        

 



 
         2.1.5 ประชำกรและจ ำนวนครัวเรือน 

หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน ชำย หญิง รวม 

1 210 408 390 798 
2 134 284 268 552 
3 278 388 358 746 
4 81 147 127 274 
5 82 133 146 279 
7 132 235 227 462 
8 138 223 212 435 
รวม 1,055 1,818 1,728 3,546 

           หมำยเหต ุข้อมูลจ านวนประชากรจากส านักงานทะเบียน อ าเภอสะเมิง  ณ  เดือนเมษายน  2557 
 
 

        จ ำนวนประชำกรแยกตำมช่วงอำยุ 

ช่วงอำยุประชำกร 
จ ำนวนเพศชำย 

(คน) 
จ ำนวนเพศหญิง 

(คน) 
จ ำนวนรวม 

(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1ปีเต็ม – 2 ปี 
3 ปีเต็ม – 5 ปี 
6 ปีเต็ม – 11 ป ี
12 ปีเต็ม – 14 ป ี
15 ปีเต็ม – 17 ป ี
18 ปีเต็ม – 25 ป ี
26 ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม 
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 

5 
24 
37 

100 
53 
46 

139 
529 
279 
235 

3 
22 
39 
98 
43 
34 

127 
544 
218 
218 

8 
46 
76 

198 
96 
80 

266 
1,073 
497 
453 

รวมทั้งหมด 1,447 1, 346 2,793 

            หมำยเหตุ   ข้อมูล จปฐ. ประจ าปี พ.ศ.2557 จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้ 
                            อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้  
                              
 
 

 
 
 
 
 
 



 
  2.1.6   สภำพทำงกำยภำย 

  1. ทรัพยำกรดิน 

     ลักษณะดินในต าบลยั้งเมินประกอบด้วยดินหลายหน่วยที่ดิน  เช่น หน่วยแผนที่  ที่  48             
หน่วยแผนที่นี้เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือ
ปนกรวด  ก้อนกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลม มน ถ้าเป็นดินปนเศษหิน  มักพบชั้นพบหินพ้ืนตื้นกว่า 50 ซม. 
สีดินเป็นสีน้ าตาล  สีเหลือง  สีแดง  พบบริเวณพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชันจนถึงเนิน 

หน่วยแผนที่ที่  59 

     หน่วยแผนที่นี้  เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด  ซึ่งเกิดจากตะกอนล าน้ าพัดพามาทับถมกันพบ
บริเวณที่ราบลุ่มหรือบริเวณพ้ืนล่างของหุบเขา  มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียงถึงค่อนข้างราบเรียบดินที่พบส่วน
ใหญ่มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว ถึงเลว  มีลักษณะคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เนื้ อดิน สีดิน ความลึกของดิน  
ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอน  ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดินใน
บริเวณนั้น ๆ ส่วนมากมีก้อนกรวดและเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินด้วย 

   ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่นี้  ได้แก่  ปัญหาน้ าท่วมหรือน้ าป่าปัจจุบัน
บริเวณดังกล่าวใช้ประโยชน์ในการท านา ส่วนในฤดูแล้งถ้ามีแหล่งน้ าใช้ปลูกพืชผัก หรือพืชไร่ อายุสั้น  
เช่น ถั่วเหลือง  สตรอเบอรี่ ฯลฯ 

หน่วยแผนที่ที่  60 

  หน่วยแผนที่นี้เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด  ซึ่งเกิดจากตะกอนล าน้ าพัดพามาทับถมบริเวณ
สันดินริมน้ า  บริเวณพ้ืนที่เนินตะกอนซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบจนถึงลูกคลื่นลอนลาด
โดยทั่ว ๆ ไปดินกลุ่มนี้มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง  ส่วนใหญ่เป็นดินลึก เนื้อดินเป็นพวกดินร่วน บาง
แห่งมีชั้นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย  หรือมีชั้นกรวดซึ่งแสดงถึงการตกตะกอนต่างยุคของดินอันเป็น
ผลมาจากการเกิดน้ าท่วมใหญ่ในอดีต  ดินกลุ่มนี้โดยทั่ว ๆ ไปมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางและปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลาง  ถึงเป็นกลาง 

  ปัจจุบัน ดินนี้ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินค่อนข้างกว้างขวาง นิยมใช้ปลูกพืชผัก  พืชไร่  ไม้ผล     
         และไม้ยืนต้นต่าง ๆ  
  

หน่วยแผนที่ที่  62 

   หน่วยแผนที่นี้เป็นหน่วยแผนที่ที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขา และเทือกเขา มีความลาดชันมากกว่า 
35 เปอร์เซ็นต์ ดินที่พบในบริเวณดังกล่าวมีทั้งดินตื้นและดินลึก  ลักษณะของเนื้อดินและความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไป  แล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น         มักมีเศษหิน ก้อน
หิน หรือหินพ้ืนโผล่กระจัดกระจายทั่วไป  ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่าง ๆ เช่น  ป่าเบญจ
พรรณ  ป่าเต็งรัง  หรือป่าดงดิบชื้น หลายแห่งมีการท าไร่เลื่อนลอย                    โดยปราศจาก
มาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ า ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จนบางแห่งเหลือ
แต่หินพ้ืนโผล่กลุ่มดินนี้ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการที่มี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์  ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติ เพื่อรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร 

 2. ทรัพยำกรน้ ำ 



 
     แหล่งน้ าธรรมชาติ 
      1. น้ าแม่จุม  มีแหล่งก าเนิดห่างจากบ้านปางชุมหมู่ที่ 1 ประมาณ 15 กม. มีพ้ืนที่รับน้ า
ประมาณ  547  ไร่ และสามารถรับน้ าได้ตลอดปี  จ านวน 520 ไร่ ความยาวประมาณ  30 กม. 
           2. น้ าแม่ตาด  ต้นก าเนิดมาจากหมู่ที่ 7  บ้านกิ่วเสือ ไหลผ่านบ้านกิ่วเสือ บ้านยั้งเมิน              
ลงสู่แม่น้ าขาน  ที่บ้านยั้งเมิน  มีพ้ืนที่รับน้ าประมาณ 294  ไร่  ความยาว 10 กม. สามารถรับน้ าได้
ตลอดปีทั้ง  294  ไร่ 
      3. น้ าแม่แว  มีพ้ืนที่รับน้ าประมาณ 273  ไร่ ไหลลงสู่น้ าแม่จุม หมู่ที่ 3  บ้านยั้งเมิน         
ความยาว  10  กม. 

4. น้ าแม่ป่าคา  ต้นก าเนิดจากหมู่  3  ต าบลโป่งสา  อ าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน          
ไหลผ่านพ้ืนที่นาหมู่ที่ 3 ต าบลยั้งเมิน มีพ้ืนที่รับน้ าชลประทาน 492 ไร่ ระยะความยาว 32 กม.            
มีน้ าไหลผ่านตลอดปี 

    5. น้ าแม่ขาน ต้นก าเนิดจากขุนขาน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ต าบลยั้งเมิน  ไหลผ่าน 
     บ้านห้วยทรายขาว  บ้านยั้งเมิน  ต าบลแม่สาบ  ต าบลสะเมิงใต้  เข้าสู่เขตอ าเภอสันป่าตอง 

6. น้ าห้วยมะนาว  ต้นก าเนิด  บ้านยั้งเมิน หมู่ที่ 3  มีพ้ืนที่รับน้ าประมาณ  32 ไร่    
      รับน้ าได้เฉพาะฤดูฝน แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นมีฝายน้ าล้น 1 แห่ง ที่บ้านอังคาย หมู่ที่ 4 ระดับน้ าใต้ดิน   
      ลึก 5 เมตร 

 
  2.1.7.  สภำพทำงภูมิอำกำศ 

              สภาพภูมิอากาศในต าบลยั้ งเมิน  ซึ่ งเป็นภู เขาและป่าไม้ต้นน้ ามีอากาศค่อน              
ข้างหนาวในฤดูหนาว อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 5 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนอุณหภูมิ   28-36                   
องศาเซลเซียส ในฤดูฝน  ฝนจะตกอย่างสม่ าเสมอ โดยฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป               
และจะตกในปริมาณสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม ตามแผนที่แสดงปริมาณ 

  ภัยธรรมชำติ 
  ในปี  2533 – 2535 ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ประสบปัญหาฝนแล้งน้ าใน
แหล่งน้ าต่าง ๆ  แห้ง  ท าให้พืชผลการเกษตรในฤดูแล้งประสบความเสียหาย สาเหตุมาจากการตัดไม้
ท าลายป่า  ต้นน้ าล าธาร  การท าไร่เลื่อนลอย  การเผาป่า ฯลฯ 

  2.1.8. สภำพทำงสังคม 
        2.1.8.1  สถำนศึกษำ 

           - โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง  (โรงเรียนขยายโอกาส  3  แห่ง) 
                               - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2 แห่ง  (บ้านปางขุม หมู่ 1, บ้านยั้งเมิน  หมู่ 3)                           

                     - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  2 แห่ง  
                        (บ้านขุนขานน้อยและบ้านขุนขานหลวงหมู่ 5) 

  - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง  (บ้านยั้งเมิน หมู่ 3)                                                                             
 2.1.8.2  สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ  
                วัด / ส านักสงฆ์  5   แห่ง  และ  โบสถ ์ 4   แห่ง 
 2.1.8.3  สำธำรณสุข 
                โรงพยาบาลสุขภาพประจ าต าบล  1  แห่ง  (บ้านยั้งเมิน หมู่ที่ 3) 
    
 



 
 2.1.8.4  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                สถานีต ารวจ              -   แห่ง 
                จุดตรวจประจ าต าบล   1   แห่ง 

  2.1.8.5  ควำมสัมพันธ์ของคนในสังคม/ควำมขัดแย้ง 
      - ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเล็ก อาศัยอยู่ด้วยกัน มีบิดา มารดา บุตร  บิดาเป็นผู้น า

ครอบครัว ส่วนมารดาเป็นแม่บ้าน 
    - ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวภายในหมู่บ้าน มีความสัมพันธ์กัน 

เครือญาติให้ความเคารพผู้น าในหมู่บ้านและผู้อาวุโส และผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในงานส่วนรวมและส่วนตัว                               
             - ภายนอกหมู่บ้าน ต าบล มีการขัดแย้งกันในเรื่องการบุกรุกที่ท ากินบุกรุกป่าสงวนและมีการ
ท าลายป่าต้นน้ าล าธาร 

 
 2.1.8.6  วิถีกำรด ำเนินชีวิต  

      วิถีการด าเนินชีวิตเป็นแบบเรียบง่าย ไม่มีพิธีรีตอง 
  1. สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 
               - การกินการอยู่ บริโภคอาหารในท้องถิ่นตามธรรมชาติ และตามฤดูกาล เช่น ผลไม้ พืชผัก 
                  หน่อไม้  เห็ด ของป่า 
               - สภาพบ้านเรือนคงทนถาวรดี เหมาะสมตามฐานะและศักยภาพ 
               - น้ ากินน้ าใช้ เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
               - สุขภาพอนามัย เกี่ยวกับการบริโภค ยังต้องปรับปรุงทางด้านโภชนาการอาหาร  5 หมู่  
  2. ค่านิยม / ความเชื่อ 

                - ศาสนา นับถือศาสนาพุทธ  คริสต์ 
               - การแต่งตัวแต่งตามสภาพของครอบครัวและฐานะส่วนชาวเขาแต่งตัวตามชนเผ่าของตน 

                         - ความเชื่อ เรื่องผี คือผีบรรพบุรุษ ผีเชื่อบ้าน ทรงบ้าน 
          3. ลักษณะชุมชน 
              ประชากรต าบลยั้งเมิน ประกอบด้วยชาวไทยพ้ืนเมืองและชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง เผ่าม้ง 

เผ่าลีซอ การนับถือศาสนาและประเพณีจะแตกต่างกันไปตามความเชื่อถือ การตั้งบ้านเรือน  จะตั้ง
บ้านเรือนตามแนวถนน แม่น้ า ตามไหล่เขา และท่ีราบเชิงเขา 

ตำรำงแสดงข้อมูลเชื้อชำติประชำกร 

หมู่ที่ บ้ำน เชื้อชำติ ศำสนำ 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 

ปางขุม 
แม่แว 
ยั้งเมิน 
อังคาย 
ห้วยทรายขาว 
กิ่วเสือ 
ใหม่ประชาชื่น 

ไทย/กะเหรี่ยง/ลีซอ 
กะเหรี่ยง 
ไทย 
ไทย 
ไทย/กะเหรี่ยง 
กะเหรี่ยง 
ไทย 

พุทธ/คริสต์ 
คริสต์ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
คริสต์ 
พุทธ 



 
 
 4. ผู้น าในต าบลยั้งเมิน จะประกอบด้วยผู้น า 2 ประเภท คือ 

 1. ผู้น าอย่างเป็นทางการ ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดตั้งขึ้น ได้แก่  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน                
ผู้น ากลุ่ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  2. ผู้น าไม่เป็นทางการเป็นผู้ที่ประชาชนในหมู่บ้านต าบลตั้งขึ้นเอง โดยความเคารพนับถือ 
 เช่น ผู้น าศาสนา พระ ครู ผู้อาวุโส  ผู้น าอาชีพ ผู้น าในอดีต หมอผี เป็นต้น บทบาทของผู้น าให้ 
    ความร่วมมือประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนช่วยพัฒนาหมู่บ้านต าบลให้มีความสะดวก 

              สบาย ประชาชนมีการกินดีอยู่ดี ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งภายในต าบล 

 2.1.9  สภำพทำงเศรษฐกิจ          
 2.1.9.1  ประเภท อำชีพ คือ การท าการเกษตร การรับจ้างภาคเกษตร ค้าขาย  จ านวนผู้

ประกอบอาชีพสามารถแยกได้ ดังนี้    
                     - ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรและรับจ้างภาคเกษตร  510  ครัวเรือน 
                     - ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรอย่างเดียว        77   ครัวเรือน 
                     - ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพรับจ้างอย่างเดียว               12    ครัวเรือน 
                     - ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพค้าขาย       12     ครัวเรือน 

 2.1.9.2  รำยได้ 
        1. ภาคการเกษตรอย่างเดียว  เฉลี่ย  6,000  บาท/ครัวเรือน/ปี 

  2. ภาคการเกษตรและรับจ้างภาคการเกษตร  เฉลี่ย  800 บาท/ครัวเรือน/ปี 
   3. รับจ้างรายได้เฉลี่ย  6,000  บาท/ครัวเรือน/ปี 

                     4. ค้าขายรายได้เฉลี่ย  15,000  บาท/ครัวเรือน/ปี 
    2.1.9.3  แรงงำนและกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน 

       1. แรงงานในครอบครัวมีเพียงพอ 
      2. แรงงานจ้างในท้องถิ่นวันละ  100  บาท/คน/วัน 
         3. การอพยพแรงงานมีน้อย 

           2.1.9.4  แหล่งเงินทุน 
                        1.  เกษตรกรส่ วนมากใช้ เ งินทุนของตนเองและญาติ  ตลอ ดจนแหล่ ง เ งินกู้                   
ในท้องถิ่น  และนอกท้องถิ่น   

               - เช่น พ่อค้า  
               - บริษัท 

     - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
     - สหกรณ์ไฟฟ้า และ สหกรณ์อ าเภอ 

  

  2.1.9.5  เครื่องจักรกลกำรเกษตร 

       1. รถไถเดินตาม    20  คัน 
       2. โรงสี     13  โรง 
       3. เครื่องนวดถั่วเหลือง   3 เครื่อง  ขนาด  10 แรงม้า 
       4. รถยนต์ปิคอัพ    26  คัน 
      5. รถจักรยานยนต์    70  คัน 
      6. รถจักรยาน  2  ล้อ   65  คัน 



 
   2.1.9.6  ต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วย 

                     เกษตรกรในต าบลจะหาแหล่งปัจจัยการผลิตเอง  และหาแหล่งปัจจัยการผลิตจาก
พ่อค้าท้องถิ่น  พ่อค้านอกท้องถิ่น  นอกจากนี้ยังมีบริษัทมาลงทุนให้โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ    
เช่น เมล็ดพันธุ์  ปุ๋ยเคมี  ยาเคมีป้องกันก าจัดโรคแมลง 

                  ส่วน เกษตรกรที่ หาปัจจั ยการผลิต เองจะซื้ อปั จจัยการผลิต เช่น  ปุ๋ ย เคมี                 
เมล็ดพันธุ์ และยาเคมีป้องกันก าจัดโรคแมลงจากร้านค้าในอ าเภอสะเมิง สหกรณ์การเกษตร หรือร้านค้า
ในต่างอ าเภอ   หรือร้านค้าในต่างอ าเภอ  หรือร้านค้าในตัวจังหวัดเชียงใหม่ 

                  การขายผลผลิตจะขายให้พ่อค้าท้องถิ่น  โดยวิธีการตกลงราคาหรือขายให้กับพ่อค้า
ภายนอกที่มารับซื้อผลผลิต หรือน าผลผลิตที่ได้ไปขายเองในตลาดอ าเภอเมืองเชียงใหม่           ราคา
ผลผลิตทางเกษตรจะขายได้ในราคาต่ ากว่าท้องตลาดสาเหตุมาจากท้องที่ต าบลอยู่ห่างไกลจากอ าเภอ  
จังหวัด  การคมนาคมไม่สะดวก  บางหมู่บ้านในฤดูฝนไม่สามารถติดต่อกันได้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ตำรำงข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี  2556  ต ำบลยั้งเมิน 
ล ำดับที ่ ชนิดพืช พ้ืนที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

1 สตรอเบอรี่ (329) 39 3,180 
2 สตรอเบอรี่ (80) 44 3,323 
3 ข้าวเจ้าไร ่ 382 260 
4 ข้าวเหนียวไร ่ 468 250 
5 ถั่วลิสง(ฝน) 417 260 
6 ถั่วลิสง (แล้ง) 263 250 
7 ข้าวเหนียวนาป ี 1,236 810 
8 ข้าวเจ้านาป ี 402 660 
9 ข้าวโพด 40 3,000 ฝัก 

10 กาแฟ 192 393 
11 ล าไย  (อีดอ) 36 700 
12 มะม่วง  (แก้ว) 51 300 
13 กล้วย  (น้ าว้า) 246 350  หว ี
14 มะม่วง  (อ่ืน) 115 500 
15 มะม่วง  (โชคอนัน) 35 500 
16 ลิ้นจี่  (ฮงฮวย) 25 750 

   ฤดูกำลผลิต 
ระบบการปลูกพืช  การปลูกพืชของต าบลยั้งเมินจะปลูกในฤดูฝน เพราะเป็นเขตอาศัยน้ าฝน  

ส่วนฤดูแล้งจะท าการเกษตรอยู่ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านยั้งเมิน  และบ้านอังคาย ซึ่งปลูก          ถั่วเหลือง 
และสตรอเบอรี่ 
พืช/เดือน ม.ค.  ก.พ. มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ข้าวนาป ี             
ข้าวไร่             
ถั่วเหลือง             
ถั่วลิสง             
เผือก             
ข้าวโพด             
ข้าวบาร์เลย์             
เก๊กฮวย             
สตรอเบอรี่             

หมำยเหตุ  ข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอ 
 

 

 

 

 



 
  - การปศุสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการเพ่ือการบริโภคและใช้แรงงาน สัตว์เลี้ยงที่
ส าคัญ เช่น  โค  กระบือ  สุกร  ไก่  ฯลฯ 

ตำรำงข้อมูลกำรเลี้ยงสัตว์ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน โค/ครัวเรือน กระบือ/
ครัวเรือน 

สุกร/ครัวเรือน ไก่/ครัวเรือน 

1 ปางขุม 210/42 95/28 120/6 426/95 
2 แม่แว 200/45 33/11 120/60 1000/100 
3 ยั้งเมิน 1000/50 100/10 218/100 1227/190 
4 อังคาย 130/11 - 80/40 800/60 
5 ห้วยทรายขาว 90/12 350/21 100/53 200/60 
7 กิ่วเสือ 150/25 25/7 - 500/50 
8 ใหม่ประชาชื่น 400/15 - 150/70 1500/100 

รวม 2204/210 603/77 1509/422 5918/720 

                     หมำยเหตุ   ข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอสะเมิง 
    - รับจ้าง / ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

    - รับราชการ 
 

    2.1.9.7   หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ต าบลยั้งเมิน ไม่มีหน่วยธุรกิจที่ส าคัญในพ้ืนที่ มีธุรกิจประกอบการขนาดเล็ก  เช่น  

โรงสีขนาดเล็ก ร้านขายของช า ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก 

2.1.9.8  แรงงำนและกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน 
     1. แรงงานในครอบครัวมีเพียงพอ 

     2. แรงงานจ้างในท้องถิ่นวันละ  250-300 บาท/คน/วัน 
     3. การอพยพแรงงานมีน้อย 

2.1.9.9  เครื่องจักรกลกำรเกษตร 
     1. รถไถนา           287  คัน  
     2. โรงสี              21 โรง 
     3. เครื่องนวดถั่วเหลือง  6  เครื่อง ขนาด 10 แรงม้า 
 
   2.1.9.10  ต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วย 

                  เกษตรกรในต าบลจะหาแหล่งปัจจัยการผลิตเอง และหาแหล่งปัจจัยการผลิตจากพ่อค้า
ท้องถิ่น พ่อค้านอกท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีบริษัทมาลงทุนให้โดยสนับสนุนปัจจัย การผลิตต่าง ๆ เช่น 
เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี  ยาเคมีป้องกันก าจัดโรคแมลง ส่วนเกษตรกรที่หาปัจจัยการผลิตเอง จะซื้อปัจจัยการผลิต 
เช่น  ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์  และยาเคมีป้องกันก าจัดโรคแมลง จากร้านค้าในอ าเภอสะเมิง สหกรณ์การเกษตร 
หรือร้านค้าในต่างอ าเภอ หรือร้านค้าในตัวจังหวัดเชียงใหม่ 
   การขายผลผลิต จะขายให้พ่อค้าท้องถิ่น โดยวิธีการตกลงราคาหรือขายให้กับพ่อค้า
ภายนอกที่มารับซื้อผลผลิต หรือน าผลผลิตที่ได้ไปขายเองในตลาดอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ราคาผลผลิตทาง
เกษตรจะขายได้ในราคาต่ ากว่าท้องตลาดสาเหตุมาจากท้องที่ต าบลอยู่ห่างไกลจากอ าเภอ จังหวัด      



 
การคมนาคมไม่สะดวก บางหมู่บ้านในฤดูฝนไม่สามารถติดต่อกันได้หรือมีบริษัทมาส่งเสริมการเกษตร
แบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงรับซื้อผลผลิต เช่น มะเขือม่วง  ถั่วลันเตา ฯลฯ 

   2.1.9.11  สถำนที่ท่องเที่ยวต ำบลย้ังเมิน 
  1.ม่อนอังเกตุ ที่ตั้งบ้านปางขุม หมู่ที่ 1 ต าบลยั้งเมิน อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  เป็น
ดินแดนที่มียอดเขาสูงที่สุดในพ้ืนที่อ าเภอสะเมิง อยู่สูง 1,840 เมตร จากระดับน้ าทะเล บริเวณยอดเขา
สามารถชมทัศนียภาพได้รอบทิศ  (360 องศา) บนยอดเขายังมีสถูปเก่าแก่ตั้งอยู่ และเป็นสันเขาผีปัน
น้ า ซึ่งเป็นก าเนิดของแม่น้ า 4 สาย คือ แม่น้ าสา ไหลลงสู่แม่น้ าปาย  อ าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน , 
แม่น้ าเลย  ไหลลงสู่แม่น้ าแม่แตง  แม่น้ าแม่สาบ และแม่น้ า  แม่จุม ไหลลงสู่แม่น้ าแม่ขาน บริเวณยอด
เขามีลมพัดแรงเสียดสีกับต้นสน และต้นไม้เสียงดังหวีดหวิว ตอนเย็นสามารถชม  พระอาทิตย์ตก และ
สัมผัสกับอากาศที่หนาวเหน็บในฤดูหนาว และในตอนเช้าสามารถชมบรรยากาศ “ฟ้าเมิง” พระอาทิตย์
ทอแสงโผล่ขึ้นจากเส้นขอบฟ้า ชมทะเลหมอกในหุบเขาท่ีอยู่รอบ ๆ ได้ สามารถมองเห็นยอดดอยห้วยน้ า
ดัง และตัวอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มองเห็นยอดดอยดงสามหมื่น  อ าเภอแม่แจ่ม มองเห็นยอด
ดอยหลวงเชียงดาว  อ าเภอเชียงดาว มองเห็นอ าเภอสะเมิง  มองเห็นยอดดอยอินทนนท์ อ าเภอ
จอมทอง 

   2.สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ตั้ง บ้านปางขุมหมู่ที่1ต าบลยั้งเมิน อ าเภอสะเมิง  จังหวัด
เชียงใหม่  บ้านปางขุมเป็นหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกอุดมสมบูรณ์และมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี
จึงเหมาะส าหรับการเพาะปลูกดอกไม้เมืองหนาวได้หลายชนิด เช่น ดอกกุหลาบ ดอกเบญจมาศ ฯ 
นอกจากจะได้สัมผัสกับสวนดอกไม้เมืองหนาวแล้วยังจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม  วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา
เผ่าลีซอและกะเหรี่ยง และยังสามารถเดินทางขึ้นชมบรรยากาศธรรมชาติบนยอดดอยม่อนนางเกต 

 
      3 . วิ ถี ชี วิ ต ช า ว ไทยภู เ ข า เ ผ่ า ลี ซอที่ ตั้ ง บ้ า นป า งขุ ม  หมู่ ที่ 1  ต า บลยั้ ง เ มิ น                    
อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ ลีซอ  มีวัฒนธรรมการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเผ่า  หนุ่มสาวจะ
พบปะหาคู่ครองในช่วงงานปีใหม่ประจ าเผ่า มีการเต้นร าที่เรียกว่า “เต้นจะคึ” มีการละเล่นเป่าแคน  ดีด
ซึ่ง เป่าขลุ่ย  ประเพณีที่ส าคัญ คือ ประเพณีกินวอ “กุแซวะ” (ปีใหม่) จัดในช่วงเดือนธันวาคม – 
มกราคม  
    4. วิถีชีวิตชาวไทยภูเขากะเหรี่ยง ที่ตั้งบ้านแม่แว หมู่ที่  2 ,บ้านห้วยทรายขาว          
หมู่ที่ 5 , บ้านกิ่วเสือ หมู่ที่ 7 ต าบลยั้งเมิน  อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กะเหรี่ยง เรียกตนเองว่า 
“ปกาเกอะญอ” คนเชียงใหม่เรียก “ยาง”  มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเอง  มีวัฒนธรรมการแต่ง
กายท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเผ่า ผู้หญิงในวัยสาวจะแต่งกายด้วยชุดกะเหรี่ยงสีขาว มีนิสัยรักสงบ มักน้อย 
สันโดษ ในสมัยก่อนชอบปลูกบ้านอย่างง่าย ๆ ไม่ถาวร หลังคามุงด้วยใบหญ้าหรือใบตอง ภายในบ้านจะ
มีเตาไฟสี่เหลี่ยม และชอบนอนข้างเตาไฟเพ่ือผิงไฟในฤดูหนาว ประเพณีที่ส าคัญ คือ ประเพณีมัดมือ 
“กี่จื้อ” (ปีใหม่) จัดช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม วันเวลาตามฤกษ์ยามท่ีหาได้ในแต่ละหมู่บ้าน 
   5. ต้นน้ าแม่ขาน ที่ตั้ง บ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่ 5 ต าบลยั้งเมิน  อ าเภอสะเมิง  จังหวัด
เชียงใหม่ ต้นก าเนิดจากขุนน้ าในเขตติดต่อระหว่างอ าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน          กับต าบลยั้ง
เมิน  อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งน้ าแม่ขานไหลผ่านอ าเภอสะเมิง ลงมาสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง  
แล้วไหลลงสู่น้ าแม่ปิงท่ีบ้านสบขาน   อ าเภอสันป่าตอง  
   6. สวนสตรอเบอรี่ ที่ตั้ง บ้านอังคาย หมู่ที่ 4 ต าบลยั้งเมิน อ าเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ของต าบลยั้งเมิน โดยจะปลูกในช่วงฤดูหนาว ผลผลิตจะออกสู่ตลาด
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เมษายน ของปีถัดไป  บ้านอังคายเป็นหมู่บ้านแรกเมื่อเข้าสู่          เขตต าบล
ยั้งเมิน  ซึ่งชาวบ้านจะปลูกบ้านอยู่บนเขา 



 
 2.1.10   กำรบริกำรขั้นพื้นฐำน 
 2.1.10.1  กำรคมนำคม 

            การคมนาคมระหว่างต าบลและภายในหมู่บ้าน ไม่ค่อยสะดวกบางพ้ืนที่เป็นเพียงเส้นทางที่
ใช้ชั่วคราว ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

       1. ถนนลาดยาง ซึ่งด าเนินการก่อสร้างโดยส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจาก   
หมู่ที ่4 บ้านอังคาย - หมู่ที่ 3  บ้านยั้งเมิน  ระยะทาง  4   กิโลเมตร   สภาพการใช้งานได้ดี 

                               2. ถนนลูกรังสลับคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จากหมู่ที่ 3 บ้านยั้งเมิน-หมู่ที่ 7  บ้านกิ่วเสือ 
ระยะทาง  5  กิโลเมตร  สภาพการใช้งานควรปรับปรุง ฤดูฝนการคมนาคมค่อนข้างล าบาก  และจาก
หมู่ที่ 3  บ้านยั้งเมิน - หมู่ที่ 1 บ้านปางขุม  ระยะทาง 15  กิโลเมตร                           
             3. ถนนดินลูกรังจากหมู่ท่ี 3 บ้านยั้งเมิน –หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ระยะทาง                 
5 กิโลเมตร และจากหมู่ที่ 3 บ้านยั้งเมิน – หมู่ที่ 6 บ้านแม่ตะละ ระยะทาง 10 กิโลเมตร 

   2.1.10.2   กำรโทรคมนำคม 
          -ที่ท าการไปรษณีย์ 1 แห่ง  (ไปรษณีย์อนุญาต) 
             -สถานีโทรคมนาคม  5  หมู่บ้าน ( หมู่ 1,2,3,4,7) ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
      2.1.10.3   กำรไฟฟ้ำ 
            -  หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้   6  หมู่บ้าน (ขาด  หมู่  5 ) 
            -  หมู่บ้านที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ 5  และ หมู่ 6 
              - หมู่บ้านที่ใช้เครื่องปั่นไฟ  หมู่ 6 

2.1.10.4   แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
               -   ฝาย  14    แห่ง 
           -   บ่อน้ าตื้น           50    แห่ง 
              -   อ่างเก็บน้ า  5    แห่ง 
              -   การประปาหมู่บ้าน 8   แห่ง 

 2.1.11   ศักยภำพในท้องถิ่น 
       2.1.11.1  ศักยภำพ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  1. จ ำนวนบุคลำกร                จ ำนวน   23   คน 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  1     คน 
      ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   7     คน 
      ส่วนการคลัง    3     คน 
      ส่วนโยธา     6     คน 
      ส่วนการศึกษา    6     คน 

           2.  ระดบัการศึกษาของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     ระดับปริญญาโท      5     คน 
  ระดับปริญญาตรี    11   คน 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    2    คน 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    -     คน 
                           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    2    คน 
                           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     -    คน 
                           ระดับประถมศึกษา      2    คน 



 
 
 
                     3. รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556) 
                         -รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง     142,127  บาท 
                         -รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้            8,134,233  บาท 
                         -เงินอุดหนุนจากรัฐบาล               6,387,000  บาท 
 
 4. เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ        
 รถไถฟาร์ม   1 คัน   
 รถยนต์     2 คัน 

 รถจักรยานยนต์    1 คัน 
 เครื่องวิทยุรับส่ง            14 เครื่อง 
 เครื่องพ่นหมอกควัน   1 เครื่อง 

 เครื่องตัดหญ้า     2 เครื่อง 
 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า    2 เครื่อง 
 เครื่องคอมพิวเตอร์            11 เครื่อง 
 เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋า 1 เครื่อง 
 เครื่องท าน้ าอุ่นและน้ าเย็น       1        เครื่อง 

 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  2 เครื่อง 
 กล้องบันทึกภาพ  1 เครื่อง 

  เต็นท์                21 หลัง 
  รถบรรทุกเทท้าย   1  คัน 
  ตู้เย็น    2  เครื่อง 
  รถดับเพลิง    1  คัน 
  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   1  เครื่อง 
  เครื่องปั๊มน้ าไฟฟ้า   1  เครื่อง 
  โทรทัศน์สี     3  เครื่อง 
  เครื่องโปรเจคเตอร ์  1  เครื่อง 

  รถตักดินขนาดเล็ก  1  คัน 
  เครื่องปรับอากาศ                8        เครื่อง 
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5.  โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      -เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว 

-นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว. 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ (พนง.จ้างตามภารกิจ) 
-พนักงานบันทึกข้อมูล (พนง.จ้างทั่วไป) 
-พนักงานขับรถยนต์ (พนง.จ้างทั่วไป) 
-คนครัว (พนง.จ้างทั่วไป) 
-คนงานทัวไป (พนง.จ้างท่ัวไป) 
 
หมำยเหตุ  อัตราก าลังที่มีคนครองต าแหน่ง 
 

คณะผู้บริหาร 
(นายก  อบต.) 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต.8) 

ส านักงานปลดั อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป 6) 

ส่วนการคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 6) 

ส่วนโยธา 
(นักบริหารงานช่าง 6) 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา 6) 

 
-นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/ 6ว 
-เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-3/4 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
  (พนง.จ้างตามภารกิจ) 
 
 

 
-นายช่างโยธา 2-4/5 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา    
  (พนง.จ้าง ตามภารกิจ) 
-พนักงานขับเครื่องจักรกล (พนง.จ้างทั่วไป) 
-คนงานทั่วไป (พนง.จ้างทั่วไป) 
-คนงานทั่วไป (พนง.จ้างทั่วไป) 
 

 
-ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 3 อัตรา 
  (พนง.จ้างตามภารกิจ) 
-ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 2 อัตรา 
  (พนง.จ้างทั่วไป) 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนง.จ้างภารกิจ) 
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6. รำยนำมบุคลำกรสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั้งเมิน 

6.1 ฝ่ำยข้ำรำชกำรกำรเมือง (18 รำย) 

          คณะผู้บริหาร 
          1. นายพิทยา  พิชยาการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 
          2. นายอานนท์  เปี้ยยา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน  คนที่  1 
          3. นายจันทร์ติ๊บ โหม่โพ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน  คนที่  2 
          4. นายบุญเลิศ  สุบรรณรัตน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน   

คณะนิติบัญญัติ 
 1. นายวีระพงศ์  อินต๊ะยศ        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน      

2. นายอะเสือผะ เลายี่ปา        รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน  
3. นางจินดา  ศรีมงคล           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน  
4. นายสุแก้ว  ทะนอ           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน   หมู่  1 
5. นายสมมิตร์  อัศววรกร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน   หมู่  2 
6. นายไกรวรรณ์  เซล่า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน   หมู่  2  
7. นายประภาศ  วงษ์ต๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน   หมู่  3  
8. นายสุระชัย  จันทร์ติ๊บ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน   หมู่  4  
9. นายสุระพล   สุขศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน   หมู่  4  
10. นายเจริญ  ถวัลย์พชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน   หมู่  5  
11. นายณัฐ  วิจักขณ์ธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน   หมู่  5   
12. นายเจริญ ดิหน่อโพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน   หมู่  7  
13. นายนิรันดร์  เตาะเยาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน   หมู่  7 
14. นายสงวน  ค าแดง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน   หมู่  8 
15. นายปรเมศวร์  ปัดเสนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน   หมู่  8  
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6.2 ฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำและพนักงำนจ้ำง (23 รำย) 

พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลย้ังเมิน 
1. นางจินดา  ศรีมงคล      ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ระดับ 8 
2. นายมานิตย์  กาศสนุก   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ 6ว 
3. นางอิสราภรณ์  สุวรรณนัง ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ 5 

     4. น.ส.จุฑารัตน์  ทองแมน  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  ระดับ 5 
 5. นายสันติ  พรมรัตน์  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา  ระดับ 5 

6. นายไพบูลย์   แพทอง          ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ  ระดับ 3 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
1. นางสาวสุขศรี  ทองอินทร์   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
2. นายณภัทร  ศรีนันตา   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ  
3. นายด ารงค์  อุสุมณี    ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
4. นายณัฐพล  พุทธโส             ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                                                                                         
5. นางสาวพิชชาทร  ปู่หล้า   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 
6. นางสาวชนกานต์  อินต๊ะเนตร  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 
7. นางทัศนีย์  เขียวอ่อน   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 

  8. นางสาวพรรณี  สานุวิตย ์   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ   

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
 1. นายปรีดา  เขียวอ่อน    ต าแหน่ง   คนงานทั่วไป 
 2. นายเจริญ พุทธโส   ต าแหน่ง   คนงานทั่วไป 

3. นายสุพจน์  ดาราเลอยศ ต าแหน่ง   คนงานทั่วไป  
 4. นายปวิตร  เขียวออน    ต าแหน่ง   พนักงานบันทึกข้อมูล  
     5. นางโสภา  สาธุเม   ต าแหน่ง   คนครัว 

6. น.ส.ยาใจ  พนาสันติกุล  ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก 
 7. น.ส.กฤติญา  จองหว่า   ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก 
  8. นายณัฐพล  ทาแดง    ต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ 
  9. นายวิเชียร  ดอยสูงทอง ต าแหน่ง   พนักงานขับเครื่องจักรกล 
      

7. กำรก ำหนดส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั้งเมิน 
1 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ส่วนการคลัง 
3. ส่วนโยธา 
4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

8. กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั้งเมิน 
 8.1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรับผิดชอบงานนโยบาย 

หรืองานอ่ืนใดที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล  โดยเฉพาะ 



 
 8.2.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจน
ลูกจ้าง และรับผิดชอบในงานประจ าทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2.1.11.2  ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่ 

1) การรวมกลุ่มของประชาชน 
กลุ่มอาชีพ     7 กลุ่ม 
กลุ่มออมทรัพย์    7 กลุ่ม 
กลุ่มสตรี     1 กลุ่ม 
กลุ่ม อสม.     1 กลุ่ม 
กลุ่มเยาวชน     1 กลุ่ม 
กลุ่มผู้สูงอายุ     1 กลุ่ม 
กลุ่มคนดีศรียั้งเมิน    1 กลุ่ม 

2) จุดเด่นของพ้ืนที่ 
 ต าบลยั้งเมินมีสภาพทั่วไปเป็นภูเขามีป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะแก่การทัศนศึกษาและเดินป่า 
เพ่ือชมธรรมชาติ มีสถานที่ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว คือ ม่อนอังเกตุ  ซึ่งเป็นดอยที่สูงที่สุดในอ าเภอสะเมิงอยู่ที่  
หมู่ที่ 1 บ้านปางขุม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว  หมู่ที่ 1 บ้านปางขุม น้ าตกแม่จุม              หมู่ที่ 2  บ้านแม่จุม 
 
 

                           ผู้ใหญ่บ้ำนก ำนันต ำบลย้ังเมิน 
 

 
ผลกำรพัฒนำต ำบลในระยะที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ พ.ศ.2556) 

 จากการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 
ประจ าปี 2556 องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน ได้มีการติดตามการประเมินผลในแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยั้งเมิน ประจ าปี 2556 ได้แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
การสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน ได้ท าการวิเคราะห์ศักยภาพ             
เพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค   มีรายละเอียด
ดังนี้ 

ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือผู้ใหญ่บ้ำน 
ก ำนันต ำบลย้ังเมิน 

ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่ 

เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายณัฐวัฒน์  กาแฮ 1             - 
2 นายผาย   เต่อเน่อ 2 085-6256734 
3 นายประดิษฐ์   เขียวออน ก านันต าบลยั้งเมิน 089-5603382 
4 นายวัฒนา    สายเขื่อนสี 4 085-7212976 
5 นายมีชัย   เขตปราการไชย              5             - 
7 นายจรัญ    ดิหน่อโพ              7 084-8081744 
8 นายเฉลิมศักดิ์   อภิสาร              8 086-1937371 



 
   จุดแข็ง  (Strength – S)  
   1) มีเครื่องมือและอุปกรณ์ค่อนข้างทันสมัย 
   2) อาณาเขตบริเวณกว้างขวาง สะดวก สบาย  
   3) การบริการรวดเร็วทันใจ 
   4) มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการติดต่อสื่อสาร  
จุดอ่อน  (Weakness - W) 
1) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
2) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและต้องเรียนรู้อีกมาก 
3) ขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการที่ อบต. ด าเนินงาน 
4) ระบบข้อมูลขาดความสมบูรณ์ 
5) ที่ตัง้องค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ห่างไกลจากอ าเภอยากต่อการติดต่อราชการ 
6) ระเบียบกฎหมายไม่ชัดเจนยากต่อการปฏิบัติ 

 โอกาส (Opportunlty - O) 
1) พื้นที่มีมากและอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ พื้นที่เป็นภูเขาสูง   
     ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์รวมทั้งเป็นแหล่งต้นน้ า  จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2) มีอากาศที่หนาวเย็น เหมาะส าหรับปลูกพืชเมืองหนาว 
3) จ านวนประชากรวัยท างานมีมาก และมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
อุปสรรค  (Threat - T) 
1) เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกในการเดินทางทางทุรกันดาร ใช้ไม่ได้ในฤดูฝน 
2) ระบบสื่อสารโทรคมนาคมไม่ทั่วถึง 
3) แต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างกันคนละทิศทาง  ยากต่อการปฏิบัติงานและสื่อสารถึงกัน 
4) มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ า 
5) ไฟฟ้าไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่และดับบ่อยมาก 
6) ประชาคมขาดความเข้มแข็งและขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต. 
7) ระดับการศึกษาของประชาชนต่ า และมีฐานะยากจน  
8)  ภาคเกษตรขาดการพัฒนาอย่างครบวงจร 
9)  ไม่มีตลาดรองรับสินค้ากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ของต าบล 
 
2. กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน ได้ก าหนดแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนา ประจ าปี 2556 
จ านวน 384 โครงการ จากยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ งบประมาณ  177,337 ,045.-บาท         
น าโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2556 ไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 ส าหรับงานเพ่ือ
ใช้จ่ายในหมวดต่างๆ ซึ่งไม่รวมกับหมวดค่าใช้จ่ายประจ า  จ านวน  64 โครงการ  งบประมาณ  6,743,660.- 
บาทดังนี ้

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ ในแผนพัฒนาสาม
ปี จ านวน 180 โครงการ จ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 11 โครงการคิดเป็ ร้อยละ 8.89 สามารถตอบสนองปัญหา
และความต้องการของประชาชนให้ได้รับความสะดวก       
                   ในการสัญจรไปมาในทุกหมู่บ้านเพียงระดับหนึ่ง เนื่องจากต าบลยั้งเมินมีพ้ืนที่รับผิดชอบมาก         
และสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขา  



 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจ านวนโครงการที่ปรากฏ

อยู่ในแผนพัฒนาสามปี จ านวน 46 โครงการ จ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.78  
สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้มากข้ึน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ใน
แผนแผนพัฒนาสามปี  27 โครงการ จ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 2 โครงการ  34.48 

4.  ยุ ทธศาสตร์ การ พัฒนาด้ านการอนุ รั กษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม             
จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  จ านวน  66 โครงการ จ านวนโครงการที่ปฏิบัติ   6  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  9.09 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารงาน จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี  จ านวน 39 โครงการ จ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 17 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 43.82  
สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการท างานและการให้บริการประชาชนให้เกิด  ความรวดเร็ว มากยิ่งข้ึน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแผนงานอ่ืน ๆ จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี 
จ านวน  26 โครงการ จ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 7 โครงการคิดเป็นร้อยละ  26.92 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพัฒนา
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการด าเนินงานตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล 

   ดังนั้น  ผลส าเร็จตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556)  คิดเป็นร้อยละ 16.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

   จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังแสดงในรูปตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/งาน
โครงการ และงบประมาณในแผนพัฒนาประจ าปี กับจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ด าเนินการจริง
ของปีที่ผ่านมา 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน  ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาที่ วางไว้แต่ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน  เพราะปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ  คือ งบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ที่มีอยู่อย่างจ ากัดเนื่องจากเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  จึงไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างทั่วถึงในเวลาเดียวกันประกอบกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ
และไม่สามารถจัดหาให้เพียงพอแก่ความต้องการได้ เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี
จ านวน ไม่เพียงพอกับปริมาณงานจึงท าให้การด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จากการประเมินผลของการพัฒนาในปี 2556 องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมินก็สามารถ
ด าเนินการได้ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง  อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ องค์การบริหารส่วน
ต าบลยั้งเมินจะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร ์ จ ำนวนโครงกำร(2556) ผลกำรด ำเนินงำน(2556) ร้อยละของ
โครงกำรที่
ปฏิบัตจิริง 

จ ำนวน
โครงกำร
ตำมแผนฯ 

จ ำนวนงบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

โครงกำร
ที่ปฏิบัติ

จริง 

งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

1. การสร้างความมั่นคั่งอย่างยั่งยนืตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

180 153,439,600 16 2,016,400 8.89 

2. การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 46 4,780,915 16 3,530,391 34.78 
3. การด ารงความเป็นฐานทรัพยากร 
ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด 

27 644,000 2 9,166 7.41 

4. การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน 

66 4,707,030 6 278,748 9.09 

5. การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใส
เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการ
ให้บริการ 

39 8,574,000 17 1,731,958 43.82 

6. การพัฒนาด้านแผนงานอ่ืน ๆ 26 1,191,500 7 583,577 26.92 
รวม 384 177,337,045 64 8,150,240 16.66 



 

 
รำยละเอียดผลกำรพัฒนำต ำบลในระยะที่ผ่ำนมำ (ปงีบประมำณ 2556) 

แยกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรสร้ำงควำมม่ันคั่งอย่ำงยั่งยืน ตำมแนวทำงเศรษฐกิจ 
    พอเพียง มีจ ำนวน 16 โครงกำร 
      1.1 แนวทำงทำงกำรพัฒนำเส้นทำงกำรคมนำคม 

ล ำดับที ่
โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ

(บำท) 
จ่ำยจริง 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 บ้านปางขุม 100,000 100,000  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านแม่แว 100,000 100,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านยั้งเมิน 100,000 100,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านอังคาย 100,000 100,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านห้วยทรายขาว 100,000 99,900 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านกิ่วเสือ 100,000 100,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านใหม่ประชาช่ืน 100,000 100,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านแม่แว*  550,000 500,000 

11 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านแม่แว* 200,000 183,000 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านยั้งเมิน*  156,000 106,000 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านอังคาย * 103,000 76,500 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านกิ่วเสือ * 650,000 551,000 

  2,359,000 2,116,400 
 1.2 แนวทำงทำงกำรพัฒนำระบบประปำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 
1 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 89,860 89,860 

  89,860 89,860 

1.3 แนวทำงทำงกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำ 
ล ำดับ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 
1 อุดหนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 50,000 50,000 

  50,000 50,000 

        หมำยเหตุ  *  หมายถึง  การจ่ายขาดเงินสะสม 
 

 
 
 



 
๒. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  มีจ ำนวน  16  โครงกำร 
     2.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
จ่ำยจริง 
(บำท) 

1 โครงการอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบตามโครงการศนูย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจดัซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอสะเมิง 

45,000 45,000 

2 โครงการอุดหนุนส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
ตามโครงการศูนย์ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3,000 3,000 

  48,000 48,000 
    
     2.2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมควำมรู้ และกำรศึกษำ  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
จ่ำยจริง 
(บำท) 

1 โครงการจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) นักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศกึษาช้ัน
ปีท่ี 1-6 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสงักัด  และสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามภารกิจถ่ายโอนฯ 

1,356,860 1,165,091 

2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเดก็นักเรยีนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา
ช้ันปีที่ 1-6 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามภารกิจถ่ายโอน 

1,551,160 1,535,820 

3 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กและเยาวชน 30,000 61,500 

4 โครงการอบรมศักยภาพเด็กและเยาวชน 15,000 14,560 

5 โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขุม  ม. 1 49,500 50,000 

6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์เด็กเล็ก) 327,600 327,600 

3,330,120 3,154,571 

นวทำง     2.3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสรมิและสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรม อันดีงำมท้องถิ่น 
ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 
1 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลยั้งเมินตามโครงการจัดกิจกรรมสภา

วัฒนธรรมต าบลยั้งเมิน ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ 
125,000 125,000 

2 โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมฉลองวันส าคัญของชาติ 15,000 8,340 

3 โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสะเมิงตามโครงการ 
จัดงานรัฐพิธีเฉลิมฉลองวันส าคัญของชาติ 

10,000 10,000 
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ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
จ่ำยจริง 
(บำท) 

4 โครงการจดังานวันสงกรานต์ (ประเพณรีดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ) 80,000 79,910 
5 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสะเมิง ตามโครงการส่งเสริม

วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2556                
8,000 8,000 

6 โครงการจัดงานวันส าคัญของท้องถิ่น 110,000 110,000 

7 โครงการซ่อมแซมอาคารสภาวัฒนธรรมต าบลยั้งเมิน 50,000 50,000 

248,000 247,910 
2.4 แนวทำงกำรด้ำนกำรส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมทำงศำสนำ 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 
(บำท) 

1 โครงการวันส าคัญทางศาสนา 80,000 79,910 

80,000 79,910 

3. ยุทธศำสตร์กำรด ำรงควำมเป็นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และพลังงำนสะอำด 
     มีจ ำนวน 2 โครงกำร 
3.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  

3.4 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรกำรส่งเสริมเกษตรชีวภำพ 
ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 

1 การส่งเสริมเกษตรชีวภาพ 45,000 4,066 

45,000 4,066 

 

4. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมม่ันคง ปลอดภัยและควำมสงบสุขของประชำชน  มี  6 โครงกำร 
   4.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 

1 โครงการอุดหนุนกลุ่มแม่บ้านตามโครงการวันสตรสีากลโลก 20,000 20,000 

20,000 20,000 
 
 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ
(บำท) 

จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 

1 โครงการด าเนินงานของคณะกรรมการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้(ไฟป่า) 10,480 5,100 

10,480 5,100 



 
4.2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนสังคมสงเครำะห ์

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 
1 โครงการค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 30,000 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ 30,000 30,000 

60,000 60,000 
 
4.3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 

1 เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ 48,820 48,820 
48,820 48,820 

 
4.4 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิประชาชนท่ัวไป 120,000 119,940 
120,000 119,940 

 
4.5  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 

ล ำดับ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 
1 จัดซื้อวัสดุกีฬา 30,000 29,988 

30,000 29,988 

 

 5. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงประสทิธิภำพ ควำมโปร่งใสเปน็ประชำธิปไตยและเป็นธรรมในกำรให้บริกำร  
     มีจ ำนวน  17  โครงกำร 
 5.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมให้ประชำชนมสี่วนร่วมในกำรบริหำรกำรพัฒนำ 

ล ำดับ โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 

1 โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน 20,000 14,000 
20,000 14,000 

 

 

 

 

 



 
5.2  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       และกำรบริหำรกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย                            

ล ำดับ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 

1 โครงการอบรมสมัมนาและศึกษาดงูาน 279,360 278,560 

2 ค่าเดินทางไปราชการ 116,000 64,312 

3 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานส่วนต าบล 120,000 120,000 
515,360 462,872 

5.3  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรจัดหำและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถำนที่ปฏิบัติงำน                                        

ล ำดับ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 

1 โครงการจดัซื้อคอมพิวเตอร ์ 74,000 74,000 

2 ค่าครุภณัฑ์ (ส านักงาน การเกษตร เช่น  ตู้เอกสาร  เต็นท์  และ ป้าย
สามเหลี่ยมจุดตรวจจราจร ฯลฯ) 

886,210 791,284.37 

3 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน 80,000 58,825 

4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 218,000 197,766.94 

5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 58,460 42,980 

6 ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ 20,000 10,230 
1,336,670 1,175,086 

5.5  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนรำยได้ 

ล ำดับ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 

1 โครงการท้องถิ่นเคลื่อนที่ (การรับช าระภาษี ฯลฯ)  50,000 50,000 

50,000 50,000 

   

5.6  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ

(บำท) 
จ่ำยจริง 
(บำท) 

1 โครงการจัดซื้อหนังสือพมิพ์ประจ าส านักงานและที่อ่านหนงัสือพมิพ์ประจ า
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 

2 โครงการอินเตอร์เนต็ต าบล 68,900 62,916 

98,900 92,916 

 
   
 
 
 
 
 



 
 
5.8  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนระบบบริหำรรำชกำร 

ล ำดับ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 

1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 

2 การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าป ี - - 

3 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 

4 การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี - - 
- - 

6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ  มีจ ำนวน  7  โครงกำร 
  6.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั 

ล ำดับ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 

1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 421,000 403,577 

2 
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณส านักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 

100,000 99,000 

3 โครงการอบรมความรู้ด้านกฎจราจรและขับขี่ยานพาหนะ 20,000 14,000 

541,000 516,577 

 
 
 6.3  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียวในต ำบล 

ล ำดับ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ
(บำท) 

จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 

1 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสะเมิง ตามโครงการงานวันสตรอ
เบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิง ประจ าปี 2556                

50,000 50,000 

2 โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสะเมิงตามโครงการจัดงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ ประจ าปี 2556                

2,000 2,000 

52,000 52,000 

   
 
 6.4  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล 

ล ำดับ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ่ำยจริง 

ที ่ (บำท) 

1 
โครงการส าคัญและเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์พัฒนาของรัฐบาล งานบริหาร
การศึกษา 

5,000 4,940 

2 โครงการส าคัญและเร่งด่วนตามยทุธศาสตร์พัฒนาของรัฐบาลงานสง่เสริมฯ 10,000 10,000 

15,000 14,940 

 



 

ส่วนที่  3 
กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น 

3.1   หลักกำรและแนวคิดในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
          1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 

     นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550เป็นต้นมาบทบาท
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนด
กรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ 

    นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก าหนดหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นเพ่ิ มขึ้น  
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอิสระมากขึ้น 

นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับแล้ว ยังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.2542 

          2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
              ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
         3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
             ทางการเมือง  พ.ศ.2542 
           ท าให้เห็นได้ว่ามีการก าหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อให้การกระจายอ านาจ
เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  

  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ จึงมี บทบาท
อ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาท  หน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการบริหารและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  

  แต่เนื ่องจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 30(4)2 และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 5.2 3 ก าหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2544 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้
ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2549 จึงในความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และ
รายได้ที ่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู ่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี            ความโปร่งใสมากที่สุด การ
วางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว
โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากร
เหล่านั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงาน



 
โครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการ
บริหารจัดการตามแผนงาน โครงการนั้นจะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะ
ให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 

3.2 ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี (ยุทธศาสตร์การพัฒนา มี 6 ด้าน คือ)   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ 

                   และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

                   เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน 

                  ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาด้านอื่น ๆ 

1. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน 
1.1 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาทางด้านกายภาพเก่ียวกับการสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และอ านวยความสะดวกให้แก่ชุมชน 
 1.2 เป้าหมายการพัฒนา 
 ด าเนินการในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลยั้ ง เมินใ ห้ครอบคลุมทุกหมู่บ้ าน                
เป็นเมืองท่องเที่ยว มีสินค้าบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนมีงานท ามีรายได้ที่เป็นธรรม เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.3 แนวทางการพัฒนา 
       1) แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม 
       2) แนวทางการพัฒนาระบบประปา 
       3) แนวทางการพัฒนาระบบประปาพัฒนาระบบไฟฟ้า 
                4) แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

2. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมควำมรู้ ภูมิปัญญำจิตสำธำรณะและพัฒนำศกัยภำพคน 
    ให้พร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง 
 2.1 วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรมและการบูรณาการเครือข่าย 
 2.2  เป้าหมายการพัฒนา 
        สังคมต าบลยั้งเมินน่าอยู่ 
 2.3  แนวทางการพัฒนา 
        1) แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        2) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความรู้ และการศึกษา 
        3) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น 
        4) แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
 



 
3. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐำน 
   กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
          3.1 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดความขัดแย้ง                 
ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 
 3.2 เป้าหมายการพัฒนา 
       ต าบลยั้งเมินมีความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.3 แนวทางการพัฒนา 
        1) แนวทางพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2) แนวทางการพัฒนาด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        3) แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะ 
        4) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมเกษตรชีวภาพ 

4. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมม่ันคง  ปลอดภัย  และควำมสงบสุขของประชำชน 
    4.1 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงและส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วน  เพ่ือแก้ไข
ปัญหา 
    4.2 เป้าหมายการพัฒนา 
 ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสันติสุขพ้ืนที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย 
    4.3 แนวทางการพัฒนา 
         1) แนวทางการพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
         2) แนวทางการพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ 
         3) แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
         4) แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
         5) แนวทางการพัฒนาด้านนันทนาการและกีฬา 
 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนที่มีประสิทธิภำพ 
    ประสิทธิผล  โปร่งใส  และเป็นธรรม 
     5.1 วัตถุประสงค์ 
             เพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจรยิธรรมและเสริมสร้างความพร้อมในระบอบ 
     ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
     5.2 เป้าหมายการพัฒนา 
           ประชาชนต าบลยั้งเมินมีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะสูงในการให้บริการ  
     5.3 แนวทางการพัฒนา 

 1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา 
           2) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม อบต. 
           3) และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
           4) แนวทางการพัฒนาบุคลากร (พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างสมาชิกสภา อบต.)   
             5) แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
            6) แนวทางการพัฒนาการพัฒนารายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้  
           7) แนวทางการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน  



 
           8) แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป 
           9) แนวทางพัฒนาระบบบริหารราชการ 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนแผนงำนอ่ืน ๆ  
    6.1 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือสนับสนุนงานตามหน้าที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 
    6.2  เป้าหมายการพัฒนาก าหนดด าเนนิการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบองค์การบรหิารสว่นต าบล 
           ยั้งเมินให้ครบทุกโครงการ 
    6.3  แนวทางการพัฒนา 

 1) แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย  
 2) แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจัดท าสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 3) แนวการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 4) แนวทางการพัฒนาด้านนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

3.3  แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กรแล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงบริบทต่าง ๆ   ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องในทิศทางท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด / จังหวัด ยุทธศาสตร์   การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์
อ าเภอ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนถึงแผนชุมชน ซึ่งเก่ียวข้องต่าง ๆ ดังนี้ 

3.3.1 ปรัชญำ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสก
นิกรชาวไทยซึ่งชี้ถึงการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ
การด าเนินการทุกขั้นตอน   และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ในการด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร  มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุล และ
พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด ี
 
 
 
 
 
 
 



 
นิยำมของควำมพอเพียง 
- ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
- ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดย

พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ 

- การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขเพื่อให้เกิดควำมพอเพียง 
  การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้พอเพียงต้องอาศัยทั้งความรู้และ 
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

- เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

- เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม เช่น                
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

3.3.2 สรุปสำระส ำคัญแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555–2559) 
1. ควำมน ำ 

  การจัดท าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 จนถึงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 
10 มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการวางแผน
พัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา”พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ต่อมา
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางใน
การพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์     การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ส าหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554)ยังคงน้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่
ยึด“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-9 และการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ใน
ประเทศและ        การบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน 
 
 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น ในหลายด้าน และ
สามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
ของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ 66-68 มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมี
งานท า ความเข้มแข็งของชุมชน และความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ได้แก่ ความสมานฉันท์ในสังคม สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความ
เสี่ยงจากปัญหายาเสพติดที่สูงขึ้น รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัญหาสอดคล้อง
กับการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ประสบความส าเร็จน่าพอใจ 



 
เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็งและเริ่มเติบโตอย่างมีคุณภาพ การขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 7.8ในปี 
2553 หลังจากชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 5.1 ในปี 2549 และหดตัวลงร้อยละ 2.3 ในปี2552 
คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย และความยากจน
ลดลง แต่ต้องให้ความส าคัญต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและ          
การกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย 
      การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  เป็นทั้งโอกาส
และความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียน   ในปี 2558              
จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความ
พร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3.3 กำรประเมินสถำนกำรณ์ ควำมเสี่ยงและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันของประเทศ 
2.1 สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำประเทศ 
ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งในระดับโลก และภายในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่
เป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
2.1.1 กำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญระดับโลก 

1) กฎ กติกำใหม่ของโลกหลำยด้ำนส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของ
โลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้า  การ
ลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคมเพ่ือการจัดระเบียบใหม่ที่ส าคัญของโลกครอบคลุมถึงกฎ  ระเบียบด้าน
การค้า และการลงทุนที่เน้นสร้างความโปร่งใสและแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึ้น  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการก ากับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น พันธกรณีและข้อตกลงเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการค้า ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และกฎ ระเบียบ
ด้านสังคมมีบทบาทส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความ
เคารพ และรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน กฎกติกาใหม่เหล่านี้ จะเป็นเครื่องมือใน
การต่อรองทางการค้าที่ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้จ าเป็นต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือ
สามารถแข่งขันได้ ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลจะเป็นแรงกดดันให้
ต้องปรับกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ให้ความส าคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สูงขึ้น 
  2) กำรปรับตัวเข้ำสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลำยศูนย์กลำงรวมทั้งภูมิภำคเอเชียที่ทวีควำมส ำคัญเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มี
แนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการ
ขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาค เอเชียจะเพ่ิมกาลังซื้อในตลาดโลก 
นอกจากนี้ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่  11 ได้แก่ การ
รวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 รวมทั้งกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิค จะมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนากลไกต่างๆ 
 



 
  3) กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของโลกอย่ำงต่อเนื่อง ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที ่ 11 
ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมขึ้นอีก 81.9 ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศส าคัญๆ               
ในโลก มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายก าลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่
โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้การพัฒนา
คนมุ่งสร้างให้มีความรู้ ทักษะ และความช านาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทนกาลังแรงงานที่
ขาดแคลน ขณะเดียวกัน ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้นท าให้งบประมาณส าหรับ
การลงทุนพัฒนาด้านอ่ืนๆ ลดลง 
  4) กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลกส่งผลให้สภำพภูมิอำกำศแปรปรวน ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา 
อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อให้เกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัยวาตภัย ภัย
แล้ง ไฟป่า ระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ของโลกอ่อนแอ สูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์ พ้ืนผิวโลกเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น น าไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรที่อยู่
อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน  เขตท่องเที่ยวเขตอุตสาหกรรมที่
มีการลงทุนสูงบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง โรคระบาดเพ่ิมข้ึนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากรรวมทั้งการระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและ
ธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม อาท ิความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการแย่งชิงทรัพยากร 
  5) ควำมม่ันคงทำงอำหำรและพลังงำนของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหำส ำคัญ 
ความต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมประชากรโลกแต่การผลิตพืช
อาหารลดลงด้วยข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ท าให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่ากาลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจนอาจน าไปสู่การเกิด
วิกฤตอาหารโลก 
  6) ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีมีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตอบสนอง
ต่อกำรด ำรงชีวิตของประชำชนมำกยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท างานของสมองและจิต ที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามในการ
พัฒนา อาทิ การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้ซื้อ
และมีผลิตภาพต่ าไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนใน
สังคมจะทาให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และลดความเหลื่อมล้ า 
  7) กำรก่อกำรร้ำยสำกลเป็นภัยคุกคำมประชำคมโลก การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมี
แนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เกื้อหนุนการก่อการร้ายและสร้างความร่วมมือในเวที
ระหว่างประเทศเพ่ือปกปูองผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย 
2.1.2 กำรเปลี่ยนแปลงภำยในประเทศ 
  1) กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะด้ำนเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการมีบทบาท
ส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจ ขณะที่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศกับต่างประเทศทาให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน สาหรับการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศยังคงมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย  แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ าและขีด
ความสามารถในการแข่งขันลดลง ท าให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง อย่างไร



 
ก็ตาม ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คุณภาพการบริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย กฎและระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการจัดระบบการ
แข่งขันท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
 2) กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะด้ำนสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมีโครงสร้างประชากรที่
วัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยแต่มีปัญหาคุณภาพ
การศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต่ าประชาชนได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ    แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถ
เข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็น
ปัญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และมีการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพ่ิมขึ้นของ
การพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนแต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากข้ึน 
  3) กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทุน  
             ทรัพยากรธรรมชาติ เสื่ อมโทรมการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ า เติมให้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ขณะที่มีความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณา
การการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหาร แม้
จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน 
 4) กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำประเทศประชาชนมีความตื่นตัวทาง
การเมืองสูงขึ้น แต่ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่และส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ การด ารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ รวมทั้งความสงบสุขของสังคมไทย 
ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้นแต่ขีดความสามารถในการป้องกันการทุจริตต้อง
ปรับปรุง การกระจายอ านาจประสบความส าเร็จในเรื่องการเพ่ิมรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีความ
ล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการส่วนกลาง  ขณะเดียวกัน 
การคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาส าคัญของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
2.2 กำรประเมินควำมเสี่ยง ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศ
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ๖ ประการ ดังนี้ 
       2.2.1 กำรบริหำรภำครัฐอ่อนแอ ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมประสิทธิภาพ อ านาจ
รัฐถูกใช้เพ่ือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชนในบางพ้ืนที่มีช่องว่างมากขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแต่การมีส่วนร่วมตัดสินใจใน
ระดับนโยบายมีน้อย เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตามหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง ขณะที่ดัชนี
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นชี้ให้เห็นว่ายังคงมีการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่โปร่งใส น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าและ
ไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลกระทบต่อ ความเชื่อถือของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย 
 2.2.2 โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจไม่สำมำรถรองรับกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน เศรษฐกิจไทยยังคงพ่ึงพา
เศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินค้า การลงทุน และการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศอย่างมาก จึง
มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิตต่ าเป็นอุปสรรค
ต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีความเหลื่อมล้ า ประชาชน
ระดับฐานรากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรมีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตรประสบความยากจนและมี
ปัญหาหนี้สินเป็นปัจจัยบั่นทอนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย 



 
  2.2.3 โครงสร้ำงประชำกรที่มีวัยสูงอำยุเพิ่มข้ึน ขณะที่ประชำกรวัยเด็กและวัยแรงงำนลดลง ประเทศ
ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต การ
แข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนในการดูแล  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ และ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการทางสังคม 
  2.2.4 ค่ำนิยมที่ดีงำมเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง 
ทั้งการดารงชีวิตประจ าวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มุ่งหารายได้เพ่ือสนองความต้องการบริโภค การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลง แก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบกันขาดความสามัคคี ไม่เคารพ
สิทธิผู้อื่น และขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
  2.2.5 ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง  จากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้สถานการณ์และ
แนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะน้ าท่วม ภัยแล้ง การ
ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณของเสียที่เพ่ิมขึ้น นาไปสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งกระทบต่อ
ฐานการผลิตภาคเกษตรความมั่นคงด้านอาหาร พลังงานสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2.6 ประเทศไทยยังคงมีควำมเสี่ยงด้ำนควำมม่ันคง ทั้งที่มาจากปัญหาการก่อความไม่สงบในประเทศ 
ปัญหาการก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้ง ภัยพิบัติที่เกิดจาก
มนุษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูงในระยะต่อไปเป็นประเด็นท้าทายต่อการบริหารจัดการความ
เสี่ยงทั้งการบริหารวิกฤต การเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองอย่างฉับไวและการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.3 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันของประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันประเทศ   5 ประการ ดังนี้ 
 2.3.1 ประเทศไทยมีกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการด ารงชีวิตบนทางสายกลางและ
ความพอเพียงทรงยึดมั่นในประโยชน์สุขของพสกนิกรในทุกด้าน 
  2.3.2 กำรพัฒนำประเทศให้อยู่บนฐำนควำมรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
                  การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญสาหรับการพัฒนาประเทศ  
ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ า ไปสู่การใช้ความรู้
และความช านาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.3.3 สังคมไทยมีค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีงำม ยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผ่น ลดอิทธิพลของควำม
ทันสมัยและควำมขัดแย้งในสังคมไทย ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน และครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตส านึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนักถึง
รากเหง้าของตนเอง 
  2.3.4 ภำคกำรเกษตรเป็นฐำนรำยได้หลักและควำมม่ันคงด้ำนอำหำรของประเทศก่อให้เกิด
ประโยชน์หลำยด้ำน ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทยมีส่วนส าคัญในการ
ลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 



 
2.3.5 ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิกำร เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มั่นคง 
ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 แนวคิดและทศิทำงกำรพัฒนำประเทศ 
     1. แนวคิดหลัก 
  ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อทิศ
ทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การทบทวน
ผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ  สังคมสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว  ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทาให้
ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของ
ประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง 
 กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ  ปัจเจก 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
      2. ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงาน และ
ภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบดังนั้น  ทิศ
ทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จึง
เป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ   เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร  และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมี
พันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพ่ือสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ใน
สังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องสร้าง
ความพร้อมสาหรับเชื่อมโยง   ด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพคนการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้
เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
  การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติ
ต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่าง
บูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่ส าคัญได้แก่  การ
เสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่
สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง



 
เป็นธรรม สาหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ  (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน)มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
ให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการปรับ
โครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ใน
ส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร  มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพ่ิม
บทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 
  ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตสานึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล แก่ประชาชน
ทุกกลุ่ม 

     3 .วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยแผนพัฒนำฯ  ฉบับท่ี 11 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570  ซึ่งก าหนด
ไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม 
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบ  การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

     4. วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง ดังนี้ 
  4.1 วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลง” 
  4.2 พันธกิจ 
  1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม  อย่างเสมอภาค 
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรม 
  2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
  3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 



 
    4.3 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
  4.3.1 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
  2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม 
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
  3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ 
เชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็น
สังคมคาร์บอนต่ า 
  4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
  4.3.2 เป้ำหมำยหลัก 
  1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้
อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 
  2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึน้ มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
  3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต
ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 
  4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
 
 4.3.3 ตัวช้ีวัด 
  1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อย
ละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่
สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 
  2) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดส่วนประชากร
ที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการป่วย
ด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
  3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 
  4) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

3.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว  คาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา



 
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคญัในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 มีดังนี ้
  3.5.1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ให้ควำมส ำคัญกับ 
                1.การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐาน
การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริมการ
จัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็น
เครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนใน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครอง
ทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 
    2. การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้าง
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมี
ช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนา  ระบบการเงินฐานราก
และระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ  และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง ความคิดอย่าง
สร้างสรรค ์เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  4. การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม 
และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 
โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม  ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยท่ีถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้
เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มี
คุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็น
ประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียน
และให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการ
ใช้สื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 
  3.5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับ 
        1. การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มีความ
พร้อมให้มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการกระจาย
ตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติ
ของพ้ืนที ่



 
        2. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วง
วัยสอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล  พัฒนาทักษะให้คนมีการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการ
พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์  มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ใน
ศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย  สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย 
หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

     3. การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มี
ความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะใน การดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว 
ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของ
ประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใช้
มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน 
มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร 
กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 
รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคนสร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  และ
ยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด  และสร้างความ
เป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคม
อาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งเสริมความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
  3.5.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงานให้ความส าคัญ 
               1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมุ่งรั กษา 
ป้องกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมี
สิทธิทากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินท าประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าว
มากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบ
บริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟู
และส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงบริการ
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืช และสัตว์ที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ 
ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกร
อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 



 
               3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการ
ของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ให้ร่วมทา
การศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตร
และอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้
เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  ส่งเสริม
ภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบัน
เกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 
               4. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้างหลักประกัน
รายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร 
ส่งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม พัฒนา
สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่ าที่เป็นผลมา
จากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 
  5. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตร
ด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้
และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่
อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมา
ผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 
 6. การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ                
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน จดัให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และการใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกกากับดูแลโครงสร้างราคาของ
พลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
       7. การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  โดย
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตรปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มี
การร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 
  3.5.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนให้ความส าคัญกับ 
        1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาค
บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิด



 
สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและ
ยกระดับการสร้างมูลค่าเ พ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนาความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ
ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรมมุ่งพัฒนา
ตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือกและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ 
ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้อง
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
  4. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้าน
การเงิน โดยดาเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ เพ่ิมบทบาท
ตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม  เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุงระบบ
การจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณป้องกันความเสี่ยง
ทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมขึ้น  และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      3.5.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้
ความส าคัญกับ 
              1. การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุ
ภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบ
การขนส่งคนและสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 
     2. การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่งพัฒนาพ้ืนที่ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้ง
บูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความมั่นคงและ
เสถียรภาพของพ้ืนที่ 
  3. การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ  เสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้



 
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 
ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ  ที่เป็นการป้องกันสินค้าและบริการนาเข้าที่ไม่ได้
คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
  4. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์  เป็น
ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนด
ยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดาเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ
เดิมและมหาอ านาจใหม่ 
  5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือในการ
ก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 
  6. การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต  ป้องกันภัยจากการก่อ
การร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัต ิและการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อม
ในการปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนา
ศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือ
ในการปูองกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 
  7. การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่
แสวงหาก าไร เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค  เสริมสร้างการ
ผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ส่งเสริมและอานวยความสะดวก
องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไรให้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการด าเนินความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาประเทศในภูมิภาค 
  8. การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  เป็นการสร้างองค์ความรู้
ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเอ ง
ในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการสนับสนุน 
เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
  9. การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐาน
ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เพ่ือให้มีการ
จัดตั้งสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงก าไร 
 10. การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้าน
วิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 
  3.5.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
  1. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งรักษา
และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนส่งเสริมให้เกิด



 
การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
  2. การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ
และสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและพฤติกรรมการ
บริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
ภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผัง
เมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 
  3. การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความท้าทายจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4. การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และจัดล าดับพ้ืนที่
เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ 
พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน 
สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 
  5.การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน 
เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้ง
มาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทาคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจให้
เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  6. การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณีติดตามสถานการณ์
การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนาความร่วมมือ
ในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7. การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ
และน้ าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยง
อันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการ
จัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 
  8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดันให้มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ  
สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมทั้งส่งเสริม
การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 

3.6 กำรบริหำรจัดกำรแผนพัฒนำฯ ฉบับที ่11 สู่กำรปฏิบัต ิ
  การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติใน
ระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ 
และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับ
ชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็น
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชนใช้กลไกและเครื่องมือ
การพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิด
ประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพ
ของพ้ืนที ่โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมใน การผลักดัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนตระหนัก
และยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และผลักดันให้ภาคการเมืองนาประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการจัดทา
นโยบาย รวมทั้งจัดท าคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้และน าไปปฏิบัติ 
  2. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และแผนระดับอ่ืนๆ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 
ที่เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน และจัด
ทาเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติเชื่อมโยงแนวคิดพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาส าคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 เข้ากับนโยบาย
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับต่างๆ จัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วน
ร่วม โดยบูรณาการสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน รวมถึง
ก าหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด และแผนท้องถิ่นภายใต้แนว
ทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ตลอดจนผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนา
ส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ 
  3. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ  นาการวิจัยเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จัดท าฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
  4. การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เชื่อมโยงคณะกรรมการ
ระดับชาติที่มีอยู่นาแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 มาเป็นกรอบด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้จังหวัดเป็นจุดประสาน
การพัฒนาระดับพื้นท่ี รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนฯ มากขึ้น 
  5. การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที ่11ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาท ิพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมี
บทบาทนาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ด ีและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 
 



 
 6. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลส าเร็จและ
ผลกระทบของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนาในภาพรวม  
พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่ และการ
ตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้าตรวจสอบ
ความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในทุก
ระดับ ทั้งฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับพ้ืนที่ 

3.7 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
กรอบการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

1. สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพและโอกาสการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ : พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ธุรกิจบริการสุขภาพและการศึกษา  
ให้เป็นแหล่งสร้างงานและรายได้ใหม่ให้กับกลุ่มจังหวัด 

2. พัฒนาให้เป็นประตูการค้า การลงทุน และศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงกลุ่ม
ประเทศ GSM และ BIMSTEC 
เป้าประสงค์ : สร้างฐานการค้าและการลงทุน  เชื่อมโยงภูมิภาค GMS และ BIMSTEC 

3. สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว เ พ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ให้กับฐานเศรษฐกิจเติมได้อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ : เพ่ิมมูลค่าภาคเกษตร  อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และ                  
การท่องเที่ยว เพ่ือลดปัญหาความยากจน และให้ผลประโยชน์ตกแก่ประชาชนภาย  ใน
กลุ่มจังหวัดมากที่สุด 

4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต ด ารงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมของล้านนา 
เป้าประสงค์ : ให้คนมีความรู้  สามารถปรับตัว คิดเป็นท าเป็น มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสืบ
ทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  
                    เป้าประสงค์ : ความสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ า ป่าไม้ ดิน และสภาพแวดล้อม ในเมือง  

           ชุมชนดีขึ้น 
 
3.8  สรุปสำระส ำคัญแผนพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2556–2561)   
         1. วิสัยทัศน์  

 จากสภาพทั่วไป ภาพรวมด้านเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงและ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ความได้เปรียบจากจุดแข็ง และโอกาส รวมถึง การประเมินจุดอ่อน หรือ
ข้อจากัด และอุปสรรค หรือภัยคุกคามของจังหวัดเชียงใหม่ นาไปสู่การพิจารณาศักยภาพการพัฒนาที่มี
อยู่ของจังหวัด และพิจารณาถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ จังหวัด
เชียงใหม่จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ  
“ นครแห่งชี วิตและควำมม่ังคั่ งบนฐำนของควำมสง่ำงำมทำงวัฒนธรรมและศูนย์กลำง                
กำรท่องเที่ยว กำรค้ำ กำรลงทุนระดับสำกล ” 
 
 
 



 
 2. พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการสากล 
            2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง 
                ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
            3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการสากล 

        3. ยุทธศำสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ 
                                และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
                            เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน 
                           ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 

 
 
 

 

 
 
 

 



 

3.9  ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระดับประเทศ 

เป้ำประสงค์   เศรษฐกิจมั่งคง  ชุมชนเปี่ยมสุข  วัฒนธรรมเลิศล้ า  ธรรมชาติสมบูรณ์ 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยนื 

การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน ดา้นเศรษฐกิจ ได้รับ
การพัฒนา และยกระดบัให้มี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตัง้แต่ต้นน้ า
จนถึงปลายน้ า เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
และ การกระจายรายได้ที่เป็น
ธรรม 

1.ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารให้มีความเชื่อมโยงกับสินค้า
เกษตรในพื้นที่ 
2.สร้างและพัฒนาปัจจัยสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้า 
การลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและ
ท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

2. การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู ้
ภูมิปัญญาจิตสาธารณะ 

                      

 

 

ส ังคมเช ียงใหม่น่าอยู่ 1.สร้างความเปน็เลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู ้
2.ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมปิัญญาที่มีศักยภาพ 
3.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
4.พัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข 
5.พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามชว่งวัย 
ความหลากหลายของประชากร 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติพลงังาน 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน                    
 

                              

พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสรมิ 
การใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นฟู ป้องกัน และการ
ใช้ประโยชนท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
2.เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่าย 
ในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ 
3.พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ 
พลังงานและการใช้พลงังานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
 

4. การสร ้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบส ุข
ของประชาชน 

ช ุมชนเข้มแข ็ง ส ังคมสันตสิ ุข       
พื้นที่ชายแดนมัน่คงปลอดภ ัย 

1.บูรณาการแก้ไขป ัญหาด้านความมั่งคง 
และอาชญากรรม 
2.เสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดนและความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
3.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5.การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้ 
บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธผิล 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

        

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและ 
การให้บริการประชาชนของ
จังหวัดเชียงใหม่มีความทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นธรรม 
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

1.พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร 
ในการปฏิบัติงาน 
2.เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่าย 
การพัฒนาจากภาคส่วน 
3.ส่งเสริมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกและพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 



 

3.10 ยุทธศำสตร์อ ำเภอสะเมิง 
               1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
                   พันธกิจด้านสังคม 

1.) ปลูกจิตส านึก/เสริมสร้างให้ประชาชน ตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีโดยเน้นหลักการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม 

2.) อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่และ
ปลอดภัย 

3.) เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
     พันธกิจด้านเศรษฐกิจ 

1.) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
2.) ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
3.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.) ส่งเสริมการผลิต และจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 
5.) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
6.) แก้ไขปัญหาความยากจน 
7.) พัฒนาระบบการจัดการเคลื่อนย้ายสินค้า 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความมั่นคง 
    พันธกิจด้านการพัฒนาความมั่นคง 

1.) การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
4.) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
5.) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
    พันธกิจด้านการบริหารจัดการ 

                   1.) ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   2.) สร้างส านกึประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
                   3.) สร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ 
                   4.) เพ่ิมขีดความสมรรถนะบุคลากรภาครัฐและเครือข่ายประชาคมอ าเภอสะเมิง 
                   5.) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการยุทธศาสตร์แบบองค์รวมเชิงบูรณาการ 
                    6.) ผลักดันการพัฒนา ICT เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
 

3.11   นโยบำยกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั้งเมิน 
     นโยบายในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ของคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยั้งเมิน จากที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน เมื่อประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยั้งเมิน สมัยวิสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1/2556 วันที่  20 พฤศจิกายน  2556  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยั้งเมิน 

    ด้วยได้แถลงนโยบายเพื่อน าพัฒนาพ้ืนที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล



 
และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทาง
ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย การวางแผนการพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
อย่างยิ่ง การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกระบวนการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบ ทั้งนี้เพ่ือให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง อีกทั้งยังมุ่งที่จะพัฒนาทางด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคมและปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อท้องถิ่น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ได้แก่ 
- สนับสนุนให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังต่างๆ จัดตั้งและด าเนินงาน สภาองค์กรชุมชนต าบลเพ่ือเป็นกลไก
ในการบูรณาการพัฒนาร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
- จัดให้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบถ่วงดุลได้ 
- จัดท าแผนพัฒนาต าบล 3 ปี ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของชุมชน แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
(พ.ศ.2557-2560) และนโยบายรัฐบาล 
- ร่วมมือกับทุกส่วนราชการ ปราบปราม บ าบัดยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

2. ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต ได้แก่ 
    2.1 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ เช่น  
           - มีน้ าประปาสะอาดใช้ครบทุกหมู่บ้าน 
           - ก่อสร้างถนน คสม./คลส. ถนนสายหลักเชื่อมระหว่างต าบล ปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับเกรด ถนนลง
ลูกรัง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบประปา ไฟฟ้า และแหล่น้ า ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึงท้ังต าบล) 
 
   2.2 สวสัดิการสังคม  อาทิ  เช่น  
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบสวัสดิการให้แก่ผู้พิการให้แก่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
           (เอดส์) ผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย     
          - งบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ และจะมี  
             การจัดสรรให้ทุกเดือน โดยการน าให้ถึงครัวเรือนของบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ  
             เพ่ือให้ได้รับความสะดวกในการรับบริการ 
         - ร่วมกับหน่วยงานภาคอ่ืนๆ ผลักดันกฎหมายและระเบียบใหม่ๆในการสวัสดิการแก่ชุมชน   
 2.3 สุขภาพสาธารณสุข อาทิ  เช่น 
          - สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล     
        - พัฒนาระบบการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล โดยชุมชนแบบมีร่วม 
        - บูรณาการระบบอาสาสมัครในต าบล อสม. อป.พร. ลูกเสือชาวบ้าน กลุ่มผู้น าชุมชน 
           โดยสนับสนุนค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในเชิงรุกในชุมชน 
        - ร่วมกับสาธารณสุขชุมชน สร้างระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน ติดเตียงผู้พิการ   
           และสนับสนุนญาติพื่น้องที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ 
         - จัดท าแบบด าเนินงาน “โครงการน าร่องในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข”โรงพยาบาล 
            ส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลสะเมิง และสาธารณสุขอ าเภอสะเมิง 
         - สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อในคนและสัตว์  
            การก าจัดพาหนะน าโรค  การพ่นหมอกควัน  การก าจัดลูกน้ ายุงลาย  การฉีดวัคซีน 
            ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การฉีดยาคุมก าเนิด (สุนัขและแมว) 



 
2.4 ชีวิตและความปลอดภัย 
     - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อปพร.,รถกู้ชีพกู้ภัย,เครื่องแบบ, เครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พร้อมสนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันภัยให้แก่ชุด อปพร.ต าบลยั้งเมิน (ไฟป่า อุทกภัยและดินโคลน
ถล่ม ภัยหนาว และภัยแล้ง) 
     - ส่งเสริมและสนับคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และกลุ่มเยาวชน โดยการจัดกิจกรรม หรือ
ประสานความร่วมมือกับปกครองท้องที่ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดให้มีจุดตรวจการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศบาล
ของต าบล (สงกรานต์, คริสมาสต์, ลอยกระทง, งานประเพณีของชนเผ่า และงานกีฬาต าบลประจ าปี) 

3. ด้ำนกำรศึกษำและกำรกีฬำ 
3.1 ด้ำนกำรศึกษำ 

     - ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน และประสานความ
ร่วมมือกับโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตต าบลยั้งเมิน ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เพ่ือใช้ประชาชนมี
โอกาสเรียนในระดับสูง      

  - ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนให้รับประทาน
อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
  - จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้านที่มีความพร้อม ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทาง
การศึกษาได้ศึกษาในระดับปริญญาตรี / โท, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม / การเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
  - จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับต าบล สนับสนุน สื่อ อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบอินเตอร์เน็ตต าบลให้มีความทันสมัย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน ท าให้เพ่ิมทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเตรียม ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
           - จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนระดับต าบล เพ่ือให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกทักษะด้าน
อาชีพ พัฒนาด้านอาชีพ ลดการว่างงาน สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ 

3.2 ด้ำนกำรกีฬำ 
      - ก่อสร้างสนามกีฬาประจ าต าบล 
      - สนับสนุนจัดให้มี ลานกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ทุกหมู่บ้าน 
      - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล และ   ระดับ
อ าเภอ ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ให้คนทุกวัยเล่นกีฬา และห่างไกลยาเสพติด 

  4.  ด้ำนเศรษฐกิจ 
     4.1 สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจและกลุ่มเกษตรกรในการจัด  
    การผลิตพืชผลทางการเกษตรให้มีคุณค่าสูงขึ้น 
       - สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวิสาหกิจในการผลิตและการตลาด 
      - ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ห้วยมะนาวและห้วยแม่แพม 
     4.2 สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ 
       - สนับสนุนให้กลุ่มสตรีและชุมชนพัฒนาการท่องเที่ยวด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว 
     ด้านเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสูงเหมาะกับพ้ืนที่และพันธุ์พืช  
      เศรษฐกิจอ่ืนๆ 



 
         - ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดหลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงานและอาชีพใหม่เพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนมีรายได้มากกว่ารายจ่าย เป็นครอบครัวพอเพียง ชุมชน 
      พอเพียง ลดหนี้สินภาคครัวเรือน ส่งเสริมการออมมากข้ึน 

   5.  ด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม และประเพณี 
     ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพ่ืออุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี
รดน้ าด าหัว ผู้สูงอายุ ประเพณีปีใหม่ลีซอ กิจกรรมวันคริสมาสต์ และกิจกรรมศาสนาอื่นๆ 

          6.  ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม และกำรท่องเที่ยว 
    -พัฒนาแหล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง อนุ รั กษ์ ที่ ส า คัญของต า บล  เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วส า รด้ า น                      
การท่องเที่ยว 
    -สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าแม่ขาน, ป่าดง, แม่จุม, ห้วยหิด, ห้วยถ้ า,ม่อนอังเกตและป่าต้นน้ าที่มี
ความส าคัญของหมู่บ้านและต าบล 
    -ส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ช่วยกันลดโลกร้อน และจัดท าแนวกันไฟ 
    -จัดท าโครงการปลุกป่า จัดท าโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอการไหลของน้ า (ฝาย
แม้ว) จัดท าบ่อขยะประจ าหมู่บ้าน และการบริหารขยะทุกหมู่บ้าน 
    -ส่งเสริมและสนับสนุน / ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้าน และที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้รับรู้ทันข่าวสารอย่างชัดเจนและทั่วถึง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ส่วนท่ี 4 
                    วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุง่หมำยเพ่ือกำรพัฒนำ 

 
4.1  วิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั้งเมิน   
       “ เข้าใจ   เข้าถึง    โปรง่ใส    พัฒนาทุกด้าน ”   

4.2  พันธกิจกำรพัฒนำ 
 1. ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน 
 2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อประชาชน 
 3. ส่งเสริมพัฒนาคนในท้องถิ่นและในองค์กร ทั้งด้านวิชาการและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถ 
     อยู่ร่วมกันได้อย่างอยู่เย็นเป็นสุข  
 4. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา 
 5. ส่งเสริมให้มีการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล 

       7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.3 จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำ 
       1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการการท างานของประชาชนในพื้นที่ 
       2. เพื่อให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีมีความสะดวกต่อประชาชนในพื้นท่ี 
       3. เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้ และมีจริยธรรมการด ารงชีวิตร่วมกัน 
       4. เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
      5. เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่มีการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      6. เพื่อให้การด าเนินงานยึดหลักหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 
      7. เพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
 

 
 
 
 
 

 



 

                                                                                                                                             

จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั้งเมิน 
 

 
 
 
 

       จุดมุ่งหมำย 
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด  ข้อมูลพื้นฐำน 
เป้ำหมำย 

   ปี 
   58-62 

ปี  
58 

ปี  
59 

ปี  
60 

ปี  
61 

ปี  
62 

1. การคมนาคมสะดวก 1. ร้อยละของถนนมีความสะดวกในการสัญจร 1. การคมนาคมสะดวกร้อยละ 60 ของถนนทุกสาย 75% 65% 66% 70% 72% 75% 
2. ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง 

1. ร้อยละครัวเรือนท่ีมไีฟฟ้าใช้ 
 
2. ร้อยละครัวเรือนท่ีมีประปาใช้ในการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 

1. ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100 ของครัวเรือน 
    ทั้งหมด 
2. ครัวเรือนมีน้ าประปาใช้ร้อยละ 100 ของครัวเรือน
ทั้งหมดที่องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมินให้บริการ 

100% 
 

100% 

   100% 
 

100% 

100% 
 

100% 

100% 
 

100% 

100% 
 

100% 

100% 
 

100% 

3. การจัดเก็บภาษีในพื้นที ่ 1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม 1. ครัวเรือนท่ีมีการเก็บภาษีจ านวน 300 ครัวเรือนร้อย
ละ  100 

100% 
 

100% 100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น   

1. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ 
2. ร้อยละของโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วม 

1.ไม่มีข้อมลู 
 
2. จ านวนโครงการที่ประชาชนมีสวนร่วมร้อยละ 
100% 

80% 
 

100% 

60% 
 

100% 

65% 
 

100% 

70% 
 

100% 

75% 
 

100% 

80% 
 

100% 

5. ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ร้อยละของหมู่บ้านที่ด าเนินงานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ร้อยละของครัวเรือนท่ีด าเนินงานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ไมม่ีข้อมูล 
 
2. ไม่มีข้อมูล 
 

100% 
 

50% 

100% 
 

10% 

100% 
 

20% 

100% 
 

30% 

100% 
 

40% 

100% 
 

50% 



 

 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ตัวช้ีวัด  ข้อมูลพื้นฐำน 
เป้ำหมำย 

ปี   
55-59 

ปี  
55 

ปี  
56 

ปี  
57 

ปี  
58 

ปี  
59 

6. ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

1. ร้อยละของงบประมาณที่อุดหนุนกิจกรรม
การศึกษา  การอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี

1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม  
(งบประมาณรายจ่ายปี 2553) 

15% 11% 12% 13% 14% 15% 

7. พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

1. ร้อยละตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
 

1. ไมม่ีข้อมูล 
 

80% 
 

60% 
 

65% 
 

70% 
 

75% 
 

80% 
 

8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกดิมลภาวะและมีความ
ยั่งยืน 

1. จ านวนกิจกรรมที่ดูแลแหล่งน้ าการจัดการขยะ
และการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวน  3  กิจกรรม 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

9. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1. ร้อยละของครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1. ไมม่ีข้อมูล 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

10. ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุได้รับ 
การดูแล 

1.  ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีได้รับสวสัดิการ 
2.  ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับสวัสดิการ 
3.  ร้อยละของผู้ป่วยเอดสไ์ด้รับสวัสดิการ 

1. จ านวนผูสู้งอายุ  (จ านวนผู้สูงอายุ 439  คน 
    ได้รับสวสัดิการ  439 คน) 
2.  จ านวนผู้พิการ (จ านวนผู้พิการ  53  คน   
     ได้รับสวัสดิการ  53 คน) 
3.  จ านวนผู้ป่วยเอดส์  (จ านวนผูป้่วยเอดส์  
     5  คน  ได้รับสวัสดิการ  5 คน) 

100% 
 

100% 
 

100% 

100% 
 

100% 
 

100% 

100% 
 

100% 
 

100% 

100% 
 

100% 
 

100% 

100% 
 

100% 
 

100% 

100% 
 

100% 
 

100% 



 

บทท่ี 5 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั้งเมิน 

 

5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ 

                   และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

                   เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การสร้างความม่ันคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน 

                  ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาด้านอื่น ๆ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

5.2  แนวทำงกำรพัฒนำและหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 

 

- 

 
 
 

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ แนวทำงกำรพฒันำ หน่วยงำนรบัผดิชอบ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 

1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม (ด้านถนน) 
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบประปา 
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า 
1.4 แนวทางการพัฒนาน้ าเพ่ือการเกษตร 

ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้  ภูมิปัญญาจิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ 
เปลี่ยนแปลง 
 

2.1 แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความรู้/การศึกษา 
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสรมิสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามท้องถิ่น 
2.4.แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา 

ส านักปลัด 
ส่วนศึกษาฯ 
ส่วนศึกษาฯ 

 
ส่วนศึกษาฯ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 3  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะ 
3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมเกษตรชีวภาพ 

ส านักปลัด,ส่วนคลัง 
ส านักปลัด,ส่วนคลัง 

ทุกส่วนราชการ 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

ยุทธศำสตรท์ี่ 4  การสร้างความม่ันคง  ปลอดภัย  
และความสงบสุขของประชาชน 
 

4.1 แนวทางการพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ 
4.3 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.4 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.5 แนวทางการพัฒนาด้านนันทนาการและกีฬา 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด,ส่วนคลัง 

   ส านักปลัด,ส่วนคลัง 
ส านักปลัด,ส่วนโยธา 

ส านักปลัด,ส่วนศึกษาฯ 
ยุทธศำสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม 
 

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการบริหารและพัฒนา 
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต. และการบริหารการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร 
5.4 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุง
เครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
5.5 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนารายได้ 
5.6 แนวทางการพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน 
5.7 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารงานท่ัวไป 
5.8 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการ 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

         
         ส่วนคลัง 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

ยุทธศำสตรท์ี่  6 การพัฒนาด้านอื่น ๆ  6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาด้านป้องกันฯ 
6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการสร้างจัดท า
สวนสาธารณะหรือสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
6.4 แนวทางการพัฒนาด้านนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

ส านักปลัด 
ส่วนโยธา 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 



 

บทท่ี  6 
กำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยั้งเมิน   

ไปสู่กำรปฏิบัติและกำรตดิตำมประเมินผล 
 

6.1 องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งประกอบด้วย 

1. นายสุแก้ว  มีชัย          ผูท้รงคุณวุฒิ             ประธานกรรมการ 
   2. นายชาล ี ต๊ะสม          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ 
     3. นายสงวน  ค าแดง       ส.อบต. หมู่ที่ 8                                กรรมการ            
     4. นายสุระชัย  จันทร์ติ๊บ    ส.อบต. หมู่ที่ 4                                 กรรมการ                           
     5. นายประภาศ  พงษ์ต๋า    ส.อบต. หมู่ที่ 3                                           กรรมการ   
     6. นายกน  ธรรมมัง     ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 8                              กรรมการ 
     7. นายอุดม  ทาแดง      ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 8                             กรรมการ 
     8. นายสรรนิกร  ใจบุญ      ครู กศน. ต าบลยั้งเมิน                                   กรรมการ 
     9. นายสุรพล  เวนวล        จนท.ประสานงานศูนย์พัฒนาสังคมฯ                  กรรมการ                               
     10. นางจินดา  ศรีมงคล     ปลัด อบต.ยั้งเมิน                                กรรมการ                            

         11. นายมานิตย์  กาศสนุก  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว   กรรมการและเลขานุการ         

       โดยให้คณะกรรมการชุดดังกล่าว  มีอ านาจหน้าที่เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังนี้ คือ 

1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานและ เสนอความเห็นซึ่ ง ได้ จากการติดตามและปร ะเมินผลแผนพัฒนาต่ อ                  

สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4)  แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 



 

 
6.2 กำรก ำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนต าบล จะด าเนินการ 4 แนวทาง ดังนี้ 
1. ติดตามและประเมินผลโดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาและติดตามการ

ด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี และเมื่อถึงสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารโดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจะรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งรายรับรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 2. ตรวจสอบและติดตามประเมินผลโดยอ าเภอ จังหวัด 
 โดยอ าเภอเป็นผู้ก ากับดูแลให้องค์การบริหารส่วนต าบล ให้แผนพัฒนาเป็นแนวทางการจัดท า

ข้อบัญญัติงบประมาณและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆและจังหวัดเข้าตรวจประจ าปีองค์การบริหารส่วนต าบลทุกปี เพ่ือแนะน าและ
ประเมินผลการท างาน 

 3. ตรวจสอบและติดตามประเมินผล โดยประชาคมหมู่บ้าน 
 ในแต่ ละหมู่ บ้ านได้ มีคณะกรรมการที่ ป ระชาคมคัด เลื อกเข้ าร่ วม เป็นคณะกรรมการ                    

ในกระบวนการและข้ันตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา,ประกวดราคา คณะละ 2 คน  เพ่ือตรวจสอบ
และติดตามผลการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงานต่อไป 

 4. ตรวจสอบและติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะมีการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการใน                

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานพร้อม
เสนอความเห็นที่ ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6.3 กำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผล 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภมูิปัญญา  จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อม 
                       รับกับการเปลี่ยนแปลง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ ปี  
58-62 

ปี 
58 

ปี  
59 

ปี  
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

1. โครงการก่อสรา้งถนน จ านวนการก่อสร้างถนน  40 แห่ง 8  8  8  8  8  ส่วนโยธา 
2. โครงการก่อสรา้งศาลา 
ในสุสานประจ าหมู่บ้าน 

จ านวนอาคารศาลา 
ที่ก่อสร้าง 

   5 แห่ง 1  1 1 1 1 ส่วนโยธา 

3. โครงการก่อสรา้ง 
ฝายต้นน้ า 

จ านวนฝายที่ก่อสร้าง    5 แห่ง 1  1 1 1 1 ส่วนโยธา 

โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 
58-62 

ปี 
58 

ปี 
59 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

1. โครงการค่าเบีย้ยังชีพ จ านวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ 473 คน 473 473 473 473 473  ส านักงานปลัด  
2. โครงการค่าเบีย้ยังชีพคน
พิการ 

จ านวนผู้ได้รับเบี้ยพิการ 145 คน 145 145 145 145 145  ส านักงานปลัด 

3. โครงการค่าเบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

จ านวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

  6 คน 6 6 6 6 6  ส านักงานปลัด 

4. โครงการจัดซื้อ
เครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้แก่
ราษฏรผู้ยากจน 

จ านวนผู้ได้รับเครื่องนุ่งห่ม     7 
หมู่บ้าน 

    7 
 

7 7 7 7  ส านักงานปลัด 

5. โครงการซื้ออาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนสมทบให้
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้รับนม 
ของในสังกัด สพฐ.และ สรช. 

 
679 คน 

 
679 679 679 679 679 

   
   ส่วนการศึกษา 

6. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 
ของในสังกัด สพฐ. และสรช. 

 
679 คน 

  
679 679 679 679 679 

 
ส านักงานปลัด 

7.โครงการทางการศึกษา จ านวนโครงการที่ปฏิบัต ิ 15 3    3 3 3 3 ส่วนการศึกษา 
8. โครงการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับ 
การอ่านหนังสือพิมพ ์

7 
หมู่บ้าน 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

ส านักงานปลัด 
 

9. โครงการทางกีฬาฯ จ านวนโครงการที่ปฏิบัต ิ   10 2 2 2 2 2 ส่วนการศึกษา 
10. โครงการจดัพิธีงาน
ประเพณีส าคญัทางศาสนา 

จ านวนโครงการที่ปฏิบัต ิ 20 
โครงการ 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

ส านักงานปลัด 
 



 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอย่างยั่งยืน                              

ยุทธศำสตร์ที่ 4  การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
                        โปร่งใส  และเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 
58-62 

ปี 
58 

ปี59 ปี
60 

ปี
61 

ปี 
62 

1. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพป่าต้นน้ าแม่ขาน 

จ านวนโครงการ 5 1 1 1 1 1 ส านักงานปลัด 

  2. โครงการส่งเสริมการ 
   อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ 

จ านวนโครงการ 5 1 1   1 1 1 ส านักงานปลัด 

  2. โครงการอบรมให้ความรู้
การท าปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช  

จ านวนโครงการ 5 1 1   1 1 1 ส านักงานปลัด 

โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 
58-62 

ปี 
58 

ปี 
59 

ปี
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

  1. โครงการอบรมให้ความรู ้
 เกี่ยวกับการด าเนินงานและ 
 บริหารจดัการระบบ EMS. 

จ านวนโครงการ 5 1 1 1 1 1 ส านักงานปลัด 

2. โครงการ อบรม อป.พร. จ านวนโครงการ 5 1 1 1 1 1 ส านักงานปลัด 
3. โครงการอบรมเสริมสร้าง
สัมพันธ์ภาพที่ดรีะหว่างสมาชิก
ในครอบครัว 

จ านวนโครงการ 5 1 1 1 1 1 ส านักงานปลัด 

โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 
58-62 

ปี 
58 

ปี 
59 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

1. โครงการท้องถิ่นเคลื่อนที ่ จ านวนโครงการ 5 1 1 1 1 1 ส านักงานปลัด 
2. โครงการรัฐพิธี ฯลฯ จ านวนโครงการ 20 4 4 4 4 4 ส านักงานปลัด 
3. โครงการประชุมประชาคม
การจัดท าแผน 

จ านวนโครงการหมู่บ้าน 
และต าบล 

5 
 

1 1 1 1 1 ส านักงานปลัด 

4. 4 .  โ ค ร งกา ร รั บช า ร ะภ าษี
เคลื่อนที ่

จ านวนโครงการ 5 1 1 1 1 1 ส่วนการคลัง 

5. โครงการจัดท าแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

จ านวนโครงการ 5 1 1 1 1 1 ส่วนการคลัง 

6. การพัฒนาด้านอื่น ๆ เช่น
การจัดหาวสัดุ ครุภณัฑ์ ฯลฯ 

จ านวนโครงการ 10 2 2 2 2 2 ทุกส่วนราชการ 



 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านอื่น ๆ 

 

หมำยเหตุ  ข้อมูล ในช่วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 เป็นการประมาณการในเบื้องต้น 
 

6.4  ห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
 

ระบบติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์ 

ผู้ประเมิน รำยงำน ระยะเวลำ 
อปท.       ใช้แบบรายงานแบบท ี่ 1 การก ากับการจัดทาแผน 

ยุทธศาสตร ์ขององค์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 
เมื่อ อปท. ประกาศใช้ 

แผนฯ อปท.      ใช้แบบรายงานแบบท ี่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น รายไตรมาส ( 3 เดือน) 

ท ุก ๆ 3 เดือน 

อปท.      ใช้แบบรายงานแบบท ี่ 3/1 แบบประเมินผลด าเนินงาน 
ตาม แผน ยุ ท ธ ศ า สตร์ โ ด ย ใ ช  ้แ บบ ป ร ะ เ มิ น แบ บท  ี่3/2               
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น                   
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมและแบบรายงาน 
แ บ บ ท  ี่ 3/3 แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ผ ล                       
การ ด าเน ินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์เ พ่ือเป ็นเครื่องม ือใน       
การ ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรในแต ่ละยุทธศาสตร์ 

ท ุก ๆ 1 ปี 

 
 

----------------------------------- 

โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 
53-57 

ปี 
53 

ปี 
54 

ปี 
55 

ปี 
56 

ปี 
57 

1. โครงการอุดหนุนวัน
สตรสีากล 

จ านวนโครงการ 5 1 1 1 1 1 ส านักงานปลัด 

2. โครงการอุดหนุน
โครงการพัฒนาสุขมูลฐาน
ให้แก่ อสม. 

จ านวนโครงการ 5 1 1 1 1  1 ส านักงานปลัด 

3. อุดหนุนหน่วยงาน 
ราชการ 

จ านวนโครงการ 20 4 4 4 4 4 ส านักงานปลัด 


