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ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
3.1  แนวทาการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3.1.1 วิสัยทัศน์ 
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิต 
  เศรษฐกิจก้าวหน้า  การบริหารโปร่งใส ” 

 3.1.2  พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามความจ าเป็นและการมีส่วนร่วมที่สามารถก่อให้เกิด

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน 
2. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมพัฒนาเครือข่ายให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืนในการขับเคลื่อน

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ความรู้และปลุกจิตส านึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและ

บริโภคของชุมชน เพ่ือลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการป๎ญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนก าหนด

มาตรการและบทลงโทษด้วยตนเอง 
5. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมในเชิงองค์รวม 
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
7. ส่งเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมอย่าง

รู้เท่าทัน 
8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขป๎ญหาใน

ชุมชน 
9. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และป๎จจัยอื่นที่เก่ียวข้องกับความสงบเรียบร้อยและความ

ปลอดภัยให้ทันต่อการเจริญเติบโตของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. สร้างความสามารถของหน่วยงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริหารรัฐกิจภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
11. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ          

แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนร่วมกัน 

 3.1.3  เป้าประสงค์ในการพัฒนา 
1.  โครงสร้างพื้นฐานอันได้แก่ ระบบสาธารณูปการ สาธารณูปโภค การคมนาคมและการขนส่ง โดย

มุ่งเน้นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตรสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตแก่ชุมชน 

2.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  เพ่ิมพูน
ความสามารถในการผลิต จนถึงการพัฒนาในลักษณะของการรวมกลุ่ม (Cluster) ระหว่างท้องถิ่น 

3.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบ
นิเวศในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน มีกลไกการจัดการเพ่ือป้องกันและลดข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
และเป็นการน า ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสามารถพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 



 
 

19 
 

4.  ประชาชนมีจิตส านึก ตระหนัก  มีส่วนร่วม และมีศักยภาพในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ในแนวทางที่ถูกต้องชัดเจน 

5.  ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  มีการด าเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์
อย่างทั่วถึงและเหมาะสม 

6.  ประชาชนมีความสามัคคี สามารถด ารงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุขและสิ่งเสพติด สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

 3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 

 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น โดยการวิเคราะห์
ป๎จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness)  
โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดกลยุทธ์การท างาน 
น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนาจากการวิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ๗ ด้าน ดังนี้ 
 3.1.5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
-  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
-  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
-  การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 
-  ส่งเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม่ 
-  สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
-  การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
-  พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
-  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

4. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
-  การจัดการองค์ความรู้ 
-  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  การส่งเสริมสถาป๎ตยกรรมท้องถิ่น 
-  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
-  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
-  การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
-  การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
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6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
-  กระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน 
-  การป้องกัน และแก้ไขป๎ญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด 
-  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
-  การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
-  การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

.  3.1.5 ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล    
   1. ยุทธศาสตร์หลัก      
 1.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม     
 1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน      
  1.3 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน      
  1.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน     

 1.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม      
 1.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน      

 1.7 ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้ เกิดประโยชน์
กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง      
 1.8 ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความ มั่นคงและยั่งยืน
ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก       
 1.9 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน     

2. การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ    
 การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ได้ก าหนด
ประเด็นที่เห็นควรด าเนินการ จ านวน 17 เรื่อง ประกอบด้วย 
  2.1 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์     
  2.2 การขับเคลื่อนการแก้ไขป๎ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    
  2.3 การจัดการป๎ญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์     
  2.4 การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด     
  2.5 การจัดการป๎ญหาที่ดินท ากิน     
  2.6 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ     
  2.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ     
  2.8 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล     
  2.9 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    
  2.10 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ    
  2.11 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์    
  2.12 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา     
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  2.13 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
  2.14 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า     
  2.15 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
  2.16 การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย     
  2.17 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
   3. ค่านิยมหลักของคนไทย    
  3.1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในป๎จจุบัน    
  3.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม    
  3.3 กตัญํู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์    
  3.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม   
  3.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม    
  3.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งป๎น    
  3.7 เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง    
  3.8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่    
  3.9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
  3.10 รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกนิพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และ ขยายกิจการ เมื่อมีความ
พร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี    
  3.11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ ละอาย เกรง
กลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา   
  3.12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง   

 3.1.6 นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ    
  พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือ เป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝ๎กแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไป จาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้ง ปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของ ความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ป๎ญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนา ชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น 
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคป๎จจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม 
รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ 
ไทยเปน็ประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”    

 3.1.7 การพัฒนาท้องถิ่นด้านอ่ืนๆ ตามอ านาจ หน้าที่    
  1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
  - งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง น าข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ าในพ้ืนที่มา 
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ประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้เป็น
ป๎จจุบันเพ่ือมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และทราบว่าถนนสายใด อยู่ในสภาพใดและ
จ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเม่ือใด เพ่ือก าหนดไว้เป็นแผนงานโครงการในแผนพัฒนาสามปี     
  - งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพ่ือป้องกันน้ าท่วมในฤดู
น้ าหลาก และการขาดน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้ส ารวจข้อมูล 
แหล่งน้ าโดยระบุพิกัดที่ตั้ง ทางภูมิศาสตร์สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค เพ่ือ
วางแผนบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปีตลอดจนส ารวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้ าด้วย ไฟฟ้า
สภาพเครื่องสูบน้ า สถานีสูบน้ า คลองส่งน้ า หากจ าเป็นต้องซ่อมแซม ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (การระบุ ที่ตั้ง
พิกัดทางภูมิศาสตร์ ของโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ า เพ่ือป้องกันการด าเนินการใน พ้ืนที่ซ้ าซ้อน 
และเตรียม ความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกตามแนวทางของส านัก
งบประมาณ)     
 - งานด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคารควรน าผังเมือง /ผังชุมชนมาเป็นข้อมูล ประกอบการวางแผน     
  2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
 - งานด้านการส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความส าคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบให้สามารถมีรายได้เพียงพอกับ
รายจ่าย และส าหรับกลุ่มที่ไม่มีงานท าควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่ม ผู้สูงอายุ และผู้พิการมีงานท า
เพ่ือให้สามารถด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดย
ให้ความส าคัญกับข้อมูลของการท านา เช่น จ านวนครัวเรือน จ านวนไร่ ผลผลิต ต้นทุนการผลิต เป็นต้น ข้อมูลแหล่ง
น้ า เช่น แหล่งน้ าเขตชลประทาน แหล่งน้ านอกเขตชลประทาน ปริมาณน้ าฝน การน าไปใช้เพื่อการเกษตรประเภทการ 
ท านา เป็นต้น โดยอาจจัดท าเป็นยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาก็ได้ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)     
 - งานด้านสวัสดิการสังคม      
  (๑) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆ ไปอย่างทั่วถึง โดยมีการจัดท า
ฐานข้อมูลให้เป็นป๎จจุบัน เพ่ือการคาดการณ์จ านวนของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า และก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปีนอกจากนี้ควรให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ
เช่นกัน     
  (๒) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญในการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้พิการ     
  (๓) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 
พิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม(นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาสามปีนอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
พิจารณานาแผนงานโครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ความเหมาะสม     
  (๔) การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัย    
 - งานด้านการศึกษาให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย    
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 - การส่งเสริมสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนสมควรได้รับ ด้วยความเท่าเทียมกัน 
ควรให้ความส าคัญในการจัดท าแผนสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัย ด้านวัฒนธรรมและศาสนา ด้าน ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการขนส่ง ด้านการเมืองการปกครอง ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านความมั่นคงทาง
สังคม เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ว 867 ลงวันที่ 29 
เมษายน 2558      
 - งานด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการระบาด
ของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป  
 - ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย     
  (1) งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมืองการ
พัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชนสนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูล ข่าวสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
เพ่ือ การพัฒนาชุมชนความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ     
  (2) งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุ ติธรรมเสริมสร้างความ ปรองดอง
สมานฉันท์ ลดและยุติป๎ญหาข้อขัดแย้ง สร้างความมั่นคงเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น โดยการ เสริมสร้าง
การรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ป้องกันและแก้ไขป๎ญหาข้อขัดแย้งของประชาชนและ สังคม ปลูกฝ๎ง
ค่านิยมและจิตส านึกความรักสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงการประนอมข้อพิพาทและการช่วยเหลือ ทางด้านข้อ
กฎหมายให้ประชาชนในท้องถิ่น     
  3. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
  - ข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่นให้น าข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น เช่น อุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้งภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟป่า ภัยจากอากาศหนาว ภัย
จากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกันหรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากสาธารณภัย ดังกล่ าวควรหามาตรการเชิง
ป้องกัน และก าหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี เช่น  (1) การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสา
ธารณภัยของผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย (2) การซักซ้อมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก าหนดชั้นการบังคับบัญชา การตัดสินใจและขั้นตอนในการ ปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสา
ธารณ และ (3) การจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่     
   - การเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการป๎ญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากป๎จจุบันได้เกิดสถานการณ์ป๎ญหา
หมอกควันข้ามแดนประเทศเพ่ือนบ้านส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ และการคมนาคมทาง
อากาศ ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขป๎ญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เป็นการเตรียมความพร้อม
รับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558       
   - การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขป๎ญหาภัยแล้ง เพ่ือให้การแก้ไขป๎ญหาและการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0891.2/ว 2555 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558     
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   - งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ส ารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้ายภัยอันตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพ และ
หามาตรการป้องกันเพ่ือลดจ านวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ให้ส ารวจสภาพความสมบูรณ์ของการใช้งาน หากจ าเป็นต้องซ่อมแซมขอให้เร่งด าเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
        4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว    
  - งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
  - งานด้านการส่งเสริมการเกษตร การให้การสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล (ศก.บต.) และควรพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ อาทิการให้ความรู้ทางวิชาการ 
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การจ าหน่ายผลผลิต การช่วยเหลือหาพันธุ์พืช การบ ารุงรักษาดิน จัดหาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยา
ปราบศัตรูพืชในราคาต่ า และการแปรรูปเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่  
   - งานด้านการพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลให้ส ารวจจุดหาบเร่แผงลอย ว่าสามารถขยายจุดผ่อนปรน
เพ่ิมขึ้นได้อีกหรือไม่ หรืออาจส ารวจหาสถานที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับการค้าขาย และ
เตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย      
   - งานด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตอันดี
งามของประชาชนในท้องถิ่น อาจก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวหรือแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน เช่น การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อทรัพยากร
การท่องเที่ยวเพ่ือแก้ไขป๎ญหาความยากจน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวที่เป็นธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และการท่องเที่ยวโดยการอาสาสมัคร    
 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
  งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าและน้ า การฟ้ืนฟูสภาพและ
คุณภาพการป้องกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้นไปและการน ากลับมาใช้ใหม่ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เอ้ือต่อการด ารงชีวิตเกิดความสมดุลในการพัฒนาและเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศควรเป็นการร่วมมือกันด าเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืน    
 6. ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
  - งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิป๎ญญาท้องถิ่น โดยการส ารวจข้อมูลภูมิป๎ญญาท้องถิ่นทั้งหมด สร้างเป็น
องค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่
ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น     
  - การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น     
  - การอนุรักษ์ ท านุบ ารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่   
 3.1.8 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้    
 การแก้ไขปญ๎หาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้กรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้อนุมัติจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 โดยน้อมน า
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งแนวทางการแก้ไขป๎ญหา
โดยสันติวิธีเพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ของนโยบาย “มุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขการใช้
ความรุนแรง มีสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ 
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ไว้วางใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ” โดยมียุทธศาสตร์ด าเนินงาน ทั้งด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา 
และกลุ่มภารกิจงาน โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ พ้ืนที่เสริมสร้าง ความมั่นคง พ้ืนที่เร่งรัดการ
พัฒนา และพ้ืนที่เสริมสร้างการพัฒนา มีภารกิจงาน 7 กลุ่มภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขป๎ญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ดังนี้    
  1 กลุ่มภารกิจงานที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
  2 กลุ่มภารกิจงานที่ 2 งานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ     
  3 กลุ่มภารกิจงานที่ 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/สิทธิมนุษยชน    
  4 กลุ่มภารกิจงานที่ 4 งานศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานเจ้าภาพหลัก   
  5 กลุ่มภารกิจงานที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่ และคุณภาพชีวิตประชาชน     
  6 กลุ่มภารกิจงานที่ 6 งานเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายฯ   
  7 กลุ่มภารกิจงานที่ 7 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

3.1.9 นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล/คสช.   
1. การแก้ไขป๎ญหายาเสพติดโดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้

ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบาย ของรัฐบาล/คสช. 
ไปปรับใช้ตามอ านาจ หน้าที่ ดังนี้     
 - สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย ด าเนินการปราบปราม
และจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล อย่างจริงจัง     
 - สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานบริการ
ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงานและ
สถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพ ติดหากพบให้
ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย    
 - สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดยทันที และ
ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข     
 - ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตาม
ช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันป๎ญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กร
ภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศ
ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด    
 2. มาตรการป้องกันและแก้ไขป๎ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ     
  โดยเสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ ปฏิบัติหน้าที่การ
ปลูกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ ป้องกันและแก้ไขการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้    
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  1. ท าการส ารวจ ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ เกิดหรือน่าจะเกิด
สม่ าเสมอกระบวนการขัน้ตอนใดท่ีน่าจะเกิดการทุจริตต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด     
  2. ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง     
  3. ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระท าผิดที่ปรากฏ
เห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน์     
  4. ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งระบุ
ตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ     
  5. จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง 5 ปี  
  6. จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดตามอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการ
พัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขป๎ญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ   

 3.1.10 การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าบริการสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท า
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่  22 พฤษภาคม 2558 เป็นการท าความตกลงร่วมมือกันใน
การจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้หากเป็นพ้ืนที่ติดต่อกัน และประชาชนในพ้ืนที่ นั้นได้รับ
ประโยชน์จากการท าบริการสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้    
  1. เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผน และขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หรือ
เป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  2. เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพ หรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ
เอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพ่ือเกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน ท้องถิ่น   
 3.1.11 การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ    
 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตาม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 โดยก าหนดให้มีลักษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการ
ให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัดลักษณะการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระท าได้  แต่เฉพาะกรณีที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องด าเนินการเอง แต่ไม่สามารถด าเนินการเองได้ เป็นต้น 

 3.1.12 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด    
 การด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 524 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2556  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดเพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการจัดท า ทบทวน 
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 หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือให้ เป็นป๎จจุบันและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล   การจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการประชุมเพ่ือด าเนินการดังกล่าว โดย
เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนจากส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อภิปรายให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดโดยองค์รวม ให้ประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมโดยใช้สัดส่วนระดับจังหวัด 
เช่น นายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทุกแห่ง ท้องถิ่นจังหวัด 
หัวหน้าส านักงาน จังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น เมื่อองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด าเนินการดังกล่าวแล้วให้แจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคม ประชาคมท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดทีเ่กี่ยวข้องทกุแห่ง  
 3.1.13 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและการจัดเก็บข้อมูล    
 1. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้     
  - สนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาโครงการพัฒนาของตนเอง
โดยแยกเป็น ๓ ระดับ คือ      
   (1) โครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถด าเนินได้เองทั้งหมด      
   (2)โครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนจะต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
บางส่วน      
   (3) โครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนไม่สามารถด าเนินการเองได้จ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ และรวบรวมโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยให้
ส านัก/กอง/ส่วน/งาน ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และน าข้อมูลที่ได้มาประสานกับ
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
  - องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และเมืองพัทยา จัดประชุมประชาคมต าบล ประชาคมชุมชนต าบล 
ประชาคมเมือง ประชาคมนคร เพ่ือรับทราบป๎ญหาและความต้องการของประชาชนในภาพรวมของต าบล ชุมชน
ต าบล เมือง นคร และชี้แจงท าความเข้าใจยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พร้อม
จัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนาตามสภาพป๎ญหาและความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้าน/ ชุมชน     
  - องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ชุมชนต าบล ชุมชนเมือง ชุมชน
นคร ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน 2) โดยอาจด าเนินการพร้อม การจัดประชุมอ่ืนๆ 
อาทิ การประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หรือ จัดประชุมผู้แทนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นั้น โดยด าเนินการก่อนที่จะประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด      
  - การจัดประชุมประชาคม ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ด าเนินการได้พร้อมกันกับ
การประชุมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจสอบถามหน่วยงานอ่ืนที่
ด าเนินการอยู่ในพื้นที่และน าเรื่องเข้าประชุมพร้อมกันก็ได้ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน     
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  - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดท าแผน ที่เป็น
มาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความเชื่อถือใน
การน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้      
   (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และน าข้อมูลพ้ืนฐานที่จัดเก็บได้มาท าการประมวลผล และเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ ส าหรับโปรแกรม การบันทึก
และประมวลผลสามารถขอรับการสนับสนุนได้จาก ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด /อ าเภอ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่
อย่างใด      
   (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลพ้ืนฐานดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการพัฒนาในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่
หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและผู้ที่สนใจร้องขอ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540   
 (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นป๎จจุบัน โดยท าการ
ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะด าเนินการวางแผนและจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ด าเนินงานได้ ตาม
ความเหมาะสม จ าเป็นและประหยัด โดนต้องค านึงถึงสถานะทางการคลังของตนเองเป็นหลัก 

 3.1.14 นโยบายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2557 – 2560) 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน 
โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ 

“ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล  
โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่ ”  

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือเป็นรากฐานสนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจ
ใหม่ โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงามมีเสน่ห์ 
  2. ยุทธศาสตร์การปรับตัวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่ฐานเศรษฐกิจเดิม โดยมี
เป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่ามุ่งเน้นผลิตภัณพ์เพ่ือสุขภาพ หัตถ
สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
  3. ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่สู่ตลาดสากล โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือยกระดับการ
พัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ  (MICE)  
อุตสาหกรรมการบริการการศึกษา อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชามคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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 3.1.15 นโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558 – 2561) 

“ นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม 
และศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล ” 

 ประกอบด้วย 5 พันธกิจ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการเกษตรปลอดภัย 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและรัดับนานาชาติ 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 
 จังหวัดเชียงใหม่มียุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันและการกระจายีรายได้ที่เป็นธรรม 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิป๎ญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือการสร้างสังคมให้น่าอยู่ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
เป็นฐานการพัฒนาอย่างยังยืน โดยมีเป้าประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน โดยมี
เป้าประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งสันติสุข พ้ืนที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน
ของจังหวัดเชียงใหม่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

 3.1.16 นโยบายการพัฒนาอ าเภออมก๋อย 
 นโยบายการพัฒนาอ าเภออมก๋อย ครอบคลุมภารกิจการบริการการพัฒนาในทุกด้านและทุกพ้ืนที่ของอ าเภอ
อมก๋อย โดยกระบวนการประชาคมและกรอบแนวทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดประเด็นการ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 3 ประการ ประกอบด้วย การเร่งรัดขจัดป๎ญหาความยากจนของประชาชน การเร่งรัด
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
รวมทั้งการเสริมสร้างอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ตามโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนการพัฒนา
อาชีพหลักให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งโครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และ
ไร่นาสวนผสมโครงการเพ่ิมมูลค่าและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงท่องเที่ยวและถนน
สวนผลไม ้
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 3.1.17 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาการด าเนินงานตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการพัฒนาจังหวัด นโยบายการพัฒนา
อ าเภอ โดยมีการด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การแก้ไขป๎ญหาความยากจนเชิงบูรณาการ การป้องกัน
และแก้ไขป๎ญหายาเสพติด สนับสนุนการพัฒนาและการสร้างอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ตามโครงการ
หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล 
 ทั้งนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยผ่านกระบวนการ
ประชาคมทุกระดับ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยว การอนุ รักษ์และฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภายใตก้ารบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 16  ข้อ  มีดังนี้ 
 1. สนับสนุนการจัดตั้งอ าเภอใหม่ 
 2. สนับสนุนส่งเสริมการท าถนนคอนกรีตและลงลูกรังในพ้ืนที่ยากล าบากให้สัญจรสะดวก 
 3. ส่งเสริมพัฒนาต าบลแม่ตื่นให้สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 4. สนับสนุนการจัดท าระบบน้ าอุปโภคบริโภคสะอาดให้เพียงพออย่างทั่วถึง 
 5. สนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานอื่นสร้างไฟฟ้าพลังน้ าขนาดย่อมในหมู่บ้านที่มีความพร้อมด้านแหล่งน้ า 
 6. สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับเด็กท่ีเรียนดีและยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา 
 7. ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 8. สนับสนุนการจัดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตให้กับชุมชน 
 9. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดหารถบริการประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยในพื้นท่ียากล าบาก 
 10. ส่งเสริมประสานกับทุกภาคส่วนทุกองค์กรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  
 11. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน ให้มีรายได้เสริม 
 12. สนับสนุน ส่งเสริม การจัดตั้งสหกรณ์ส าหรับการช่วยเหลือและบริการแก่เกษตรกร 
 13. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้กับเยาวชนเพื่อก้าวสู่ระดับอาชีพ 
 14. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสุขภาพข้ันพื้นฐานแก่ประชาชน 
 15. ส่งเสริมอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 16. สนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้มีผลกระทบจากสาธารณภัย 
นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการในช่วงแรกเพ่ือให้เห็นผลและสัมผัสได้ภายในระยะเวลาเริ่มต้น ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่นให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2. การสนับสนุนส่งเสริมการท าถนนคอนกรีตและลงลูกรัง และการปรับปรุงซ่อมแซมให้สัญจรสะดวก 
 3. การส่งเสริม พัฒนาต าบลให้สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 4. การสนับสนุนหน่วยงานอื่นสร้างไฟฟ้าพลังน้ าขนาดย่อม 
 5. ส่งเสริมประสานกับทุกภาคส่วน  ทุกองค์กรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 6. ส่งเสริมการบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน 
 7. สนับสนุนทุนการศึกษา ส าหรับเด็กนักเรียนเรียนดีและยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการเรียนต่อในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอุดมศึกษา 
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 การด าเนินงานในแต่ละภารกิจแต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่นั้น ป๎จจัยที่ส าคัญ
ที่สุดคือการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขป๎ญหา
บ้านเมืองและการด าเนินงานตามนโยบายที่กระผมแถลงต่อสภาแห่งนี้ไปแล้วนั้น ที่จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติและ
สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย ขององค์กร ต้องอาศัยความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น สมาชิกองค์การบริหารส่ วนต าบลทุกส่วน 
ข้าราชการ พนักงาน และการสนับสนุนจากภายนอก เช่น ส่วนราชการต่างๆทั้งในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น ทั้ง
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล ระดับหมู่บ้าน ตลอดจนถึงองค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน  พ่ีน้อง
ประชาชน  และก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 


