
                

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว        

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว พ.ศ. 2561-2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

1)การพฒันาเศรษฐกิจ
อย่างสมดลุและยั่งยืน 

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการพฒันา
เศรษฐกจิและสังคม 

2) การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ 

และพัฒนาศักยภาพคน 

3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น

ฐานการพฒันาอย่างยั่งยืน 

4) การสร้างความม่ันคง 
ปลอดภยั และความ
สงบสขุของประชาชน 

5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชน 

สังคมน่าอยู ่ เพื่ออนรุักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

ชุมชนเข้มแข็ง 
สังคมสันติสุข พื้นที่

ชายแดนมั่นคง
ปลอดภัย 

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่
มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

เป็นธรรมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกจิตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

3) ยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสบืสาน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

5) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

6) ยุทธศาสตร์การป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

7) ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

อปท. 

 

1) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

2) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านแหล่งน้้า 

4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา ศาสนา  
ประเพณีและวัฒนธรรม 

6) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านสังคม 

7) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิง่แวดล้อม 

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง  การปกครอง  และ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่

ดี 

7.1  สร้างจิตส้านึก  และตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

7.2  ป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.3  บ้าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานทางเศรษฐกิจได้รบั
การพัฒนาและยกระดับให้

มีคุณค่าเพิ่มสงูข้ึน 

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมอืง การปกครอง  
และการบรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชน 

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและ 
การใหบ้ริการประชาชนของจงัหวัด

เชียงใหมม่ีความทันสมัย มีประสทิธิภาพ 
โปรง่ใส เป็นธรรมพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลง 

7) ยุทธศาสตร ์
การบริหาร 
จัดการบ้านเมอืง 
ที่ด ี

แบบ ยท. 01 

1) ยุทธศาสตร ์
ด้านความมั่นคง 

2) ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

4) ยุทธศาสตร ์
ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันทางสงัคม 

5) ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างการเตบิโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

 

1)การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์

2)การสร้าง 
ความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อม
ล้้าในสังคม 

3)การสร้าง
ความเข้มแขง็
ทางเศรษฐกิจ
และแขง่ขัน
ได้อย่างยัง่ยืน 

4)การเตบิโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

5)การเสริมสร้าง
ความม่ันคง
แห่งชาต ิเพื่อ
พัฒนาประเทศสู่
ความม่ังคั่งยัง่ยืน 

6)การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ และ 
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

7)การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ 
โลจิสติกส ์

8)การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

9)การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที ่
เศรษฐกิจ  

10) ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคุณค่าและ 
ความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับ เช่ือมโยง สร้างเครือข่าย 
การค้า การลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อเพิม่
ศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมลูค่าเพิม่
สู่ตลาดทัง้ในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

การคมนาคม
สะดวก  รวดเร็ว  
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการได้
มาตรฐานและ
สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
แท้จรงิ 

ประชาชนมี
อาชีพที่มั่นคง  
และมรีายได้
เพียงพอตอ่
การด้ารงชีพ 

ประชาชน
เข้าถึงแหลง่
น้้าอุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนใน
ท้องถ่ินมสีุขภาพ
อนามัยที่ด ี

 

ระบบการศึกษา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน ภายในต้าบลได้รับ
การบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม 

 

ชุมชนเข้มแข็ง 
สามารถด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆ
ได้ด้วยตนเอง  
มีระบบการจัด
สวัสดิการอย่าง
ครบวงจรและ
ท้องถ่ินปลอด
ปัญหา 
ยาเสพติด 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต้าบล ได้รับ
การบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม 

การบริหารจัดการองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ขอประชาชน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ และมสี่วนร่วม ตอบสนอง
ต่อการพฒันาและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนและเป็นธรรม 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

- ก่อสร้างพนังก้ันน้้า ขยาย
สะพาน ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ ติดตั้งปูาย
บอกทาง 
- ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
และ ถนน ค.ส.ล.  
- ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 
(ไฟก่ิง)  
- ก่อสร้างรางระบายน้้า  
วางท่อพร้อมบ่อพัก และ
การปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ 
- จัดท้าระบบผังเมืองชุมชน
ด้วยระบบสารสนเทศ (GIS) 
 

- ส่งเสริม 
การประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
- พัฒนาตลาด
ส้าหรับจ้าหน่าย
สินค้า 
- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ภายในต้าบล 
อย่างยั่งยืน 
- ส่งเสริม 
การท่องเที่ยวและ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
- ฝึกอาชีพและ
ส่งเสริมการมี 
งานท้า 
 

- จัดระบบประปา
ให้ทั่วถึง และได้
มาตรฐาน 
- ขยายเขต
ประปาหมู่บ้านให้
ทั่วถึง 
- พัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
ได้มาตรฐานทั้ง 
๑๐ หมู่บ้าน 
- ขุดลอกล้า
เหมืองทั้งต้าบล  
- สร้างฝายก้ันน้้า 

- ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพภาค
ประชาชนอย่าง 
คลอบคลุมทุกด้าน 
- จัดให้มีการ 
คัดกรองปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
- ฝึกอบรม บ้าบัด 
และฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ
และประชาชน 
- พัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ปุวยและ
ให้บริการผู้ปุวยอย่าง
ทั่วถึง 
- ประเมินตนเอง/
ทดสอบความรู้/
ฝึกอบรม เพิ่มทักษะ 
- ส่งเสริมบทบาท
ภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วม วางแผน
ด้าเนินงานและ
ประเมินผล 
 
 

- พัฒนาระบบ
การศึกษาที่ได้
มาตรฐาน 
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา
ภายในต้าบล 
- สนับสนุนอุปกรณ์
การกีฬาให้กับทุก
หมู่บ้าน 
-ส่งเสริมการออก
ก้าลังกาย  
- ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ให้คงอยู่สืบไป 

 

- ส่งเสริมกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิด
ชุมชนเข้มแข็ง 
- จัดสวัสดิการสงเคราะห์เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ  
- กิจกรรมการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- พัฒนาและขยายเครือข่าย
อาสาสมัคร จิตอาสาในด้านต่างๆ โดย
บูรณาการทุกภาคส่วน 
- จัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหา
เสพติด และการบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องเพื่อหา 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
- สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

-  สร้าง
จิตส้านึกการ
คัดแยกขยะ
อย่างครบวงจร 
- ส่งเสริมการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
- จัดให้มีการ
ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ภายใน
ต้าบลให้ 
ดูสวยงาม  
- จัดให้มีการ
อนุรักษ์
พันธุกรรม 
พืชพื้นบ้าน 
- สนับสนุนให้
มีการปลูก
ต้นไม้และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวใน
ต้าบล 

 
 
          และสิ่งแวดล้อม 
     2. การปูองกันการท้าลายทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3. การบ้าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในทุกระดับ  
- ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลแก่
ประชาชน 
- ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  
- พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร
เพื่อให้การท้างานมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
- สร้างจิตส้านึก ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กร  
- สร้างเครือข่ายการปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
- เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการในองค์กร 
- เพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได้ แผนที่ภาษี  
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธ ์

 

1. การจัดให้มีการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 
2..การจัดให้มีการก่อสร้าง
การคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 
3. การจัดให้มีการขยาย
ไฟฟูาสาธารณะ 
4. การจัดให้มีการก่อสร้าง 
รางระบายน้้า วางท่อ
พร้อมบ่อพัก 

 

1. การส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพ 
2. การส่งเสริม
การตลาดชุมชน
และสินค้าพื้นเมือง 
3. การสนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่ม
อาชีพต่างๆ 
4. การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 
รวมทั้งกิจกรรม
เก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวสู่
ประชาคมอาเซียน 
5. การแก้ปัญหา
คนว่างงาน 

 

1. การพัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้านให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. การขุดลอกแหล่ง
น้้าที่ตื้นเขิน และ
พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตร 

 

1. การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
2. การควบคุมโรคและ
เฝูาระวังโรค 
3. การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของผู้สงูอาย ุคนพิการ 
และประชาชน 
4. การรักษา 
ผู้เจ็บปุวย 
5.การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและ
อาสาสมัคร 
6.การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
และสนับสนุนระบบ 
การดูแลสขุภาพ 
 

 

1. การส่งเสริม
และสนับสนุน
การศึกษาของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
2. การส่งเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรม 
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
3. การส่งเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรม 
ด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

1. การส่งเสริมกิจกรรมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
2. การจัดสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ 
3. การรักษาความสงบและ 
การปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 
4. การส่งเสริมและสนับสนุน 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน 
5. การส่งเสริมอาสาสมัคร  
จิตอาสาและเครือข่าย 
6. การบูรณาการทุกภาคส่วน
ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 

   1. การสร้าง  
จิตส้านึกและ
ตระหนักใน 
การรักษา
ทรัพยากร 

   ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   2. การบ้าบัด
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
2. การส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้  
ความเข้าใจ เก่ียวกับภารกิจของ อบต. 
และการบริหารการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
3. การพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน 
ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
ให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  
ในการปฏิบัติงาน 
4. การสร้างจิตส้านึกและความตระหนัก
ในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกภาคส่วน 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ 
6. การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 
 

แผนงาน แผนงาน
บรหิาร 

งานทั่วไป 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผน 
งานการ 
ศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงานการ 
เกษตร 

แผน 
งาน 
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน 

 


