
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
  

4.1   วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 
  “ชุมชนน่าอยู่  ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  มี
ส่วนร่วมการพัฒนา  น าพาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

 4.2   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  3  ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 
4.2.1     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

     ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ท้ังสิ้น จ านวน 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   (1)   ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและชุมชน  
   (2)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 

  (3)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
   (4)   ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   (5)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    (6)   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกีฬา และสุขภาพอนามัย 
   (7)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  (8)   ยุทธศาสตร์รักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันปราบปราม
ยาเสพติด 

  (9)   ยุทธศาสตร์การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
          (10)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์  

 

 4.2.2     แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ 
  4.2.2.1     แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและชุมชน  
      (1)  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและประชาชน 
  (2)  พัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของท้องถ่ิน 

 4.2.2.2    แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
     (1)   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  รักษา  แหล่งน้ าอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  (2)   การอนุรักษ์  รักษา  ต้นน้ าล าธาร และริมฝ่ังน้ า 
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        4.2.2.3   แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



   (1)   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  กระบวนการ  และงบประมาณส าหรับจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนมัธยม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน          
    (2)   ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

    4.2.2.4   แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (1)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
   (2)  การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
      4.2.2.5   แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
   (1)  ส่งเสริม พัฒนาอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 
   (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

    4.2.2.6   แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกีฬา และสุขภาพอนามัย 
   (1)  ป้องกัน  แก้ไขปัญหาโรคติดต่อของชุมชน 
   (2)  จัดสร้าง  ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกาย 

และการกีฬา  
  4.2.2.7   แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน  

 (1)  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฯลฯ                 
(2)  พัฒนาระบบไฟฟ้าและการส่ือสาร  

    4.2.2.8   แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์รักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย การป้องกันปราบปรามยาเสพติด   
   (1)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (2)  สนับสนุนกิจกรรมเจ้าหน้าท่ีต ารวจ,สมาชิก อปพร. และต ารวจบ้าน  

  (3)  ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   4.2.2.9  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (1)  การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
    (2)   สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   4.2.2.10   แนวทางการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานท่ี  วัสดุครุภัณฑ์  
    (1) จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ 
    (2) ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานท่ี 
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 4.3   กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  



  ในการด าเนินการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดแพร่ เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการ
การจัดท าแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดแพร่ ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดแพร่  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การสร้างความปลอดภัยในชีวิต

และ  ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 
 
 

 

1.1 ส่งเสริมกิจกรรมให้ชุมชนดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ระดับครัวเรือนให้ถูกวิธีเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง  
1.3 ควบคุมการสุขาภิบาลของอาคารสถานท่ีและสถานประกอบการ 
1.4 สร้างจิตส านึกและความภูมิใจในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน 
1.5 พัฒนาและฟื้นฟูการใช้ท่ีดิน ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ 
ท่ีเหมาะสม 
1.6 จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน 
1.7 พัฒนาลุ่มน้ ายมและลุ่มน้ าสาขา 
1.8 จัดระบบก าจัดน้ าเสีย 
2.1 พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
2.2 จัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.3 จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ต ารวจบ้าน/ชรป. 
2.4 จัดต้ังศูนย์ประสานงานป้องกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมท้ังการบูรณาการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.5 ศึกษาส ารวจข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัยท้ังอุบัติเหตุและสาธารณะภัย 
2.6   รณรงค์เพื่อลดและป้องกันการเกิดสาธารณภัย 
2.7 บรรเทาและฟื้นฟูผู้ประสบภัย  
2.8 พัฒนาองค์กรชุมชนท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยใน
ชุมชน 
3.1 พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3.2 จัดหาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าให้กับ

แหล่งน้ าขนาดเล็กท่ีมีอยู่ในฤดูแล้ง 
3.3 พัฒนาระบบการส่งน้ าให้ท่ัวถึง 
3.4 จัดองค์กรบริหารจัดการน้ า 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

4. จัดหาแหล่งน้ าท่ีมีคุณภาพ

ส าหรับอุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

 
5. จัดท าผังเมืองและการพัฒนา

ระบบคมนาคมและขนส่งให้ท่ัวถึง 

 
 
 
 

 

6. การพัฒนาระบบไฟฟ้าและ

โทรศัพท์ในพ้ืนท่ีขาดแคลน 
 

 
 

 
7. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

 

4.1 จัดให้มีแหล่งน้ าดิบให้เพียงพอต่อการผลิต 
4.2 พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิต 

และจ าหน่าย 
4.3 พัฒนาปรับปรุงระบบน้ าบาดาลให้มีคุณภาพ 
5.1 ด าเนินการจัดท าผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
5.2 พัฒนาปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างชุมชน

ให้มีสภาพดี สามารถสัญจรไปมาสะดวก 
5.3 จัดสร้างถนนท่ีได้มาตรฐานให้เหมาะสมกับการคมนาคม 
5.4 พัฒนาระบบการบริหารการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.5 ดูแลรักษาเส้นทางคมนาคม 
6.1 ขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึงในพื้นท่ีขาดแคลน 
6.2 จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) บนเส้นทางคมนาคม 
6.3 จัดหาพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้า เช่น โซล่าเซลล์ เคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้า แบตเตอร่ี 
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ติดต้ังโทรศัพท์สาธารณะให้ท่ัวถึงทุก

หมู่บ้าน 
7.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
7.2 จัดให้มีศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชน 
7.3 จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถ่ินและจัดหาช่องทางตลาดท้ังใน

และต่างประเทศ 
7.4 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพท่ีสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  
7.5 พัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือ

แรงงานให้เป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
7.6 ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพท่ีไม่ส่งผลเสียต่อชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม 
7.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนอาชีพต่าง ๆ  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

8. พัฒนาอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวและการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
9. การจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ

ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
10. การอนุรักษ์ส่งเสริม    และฟ้ืนฟู

ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 
 

 
 

11. การส่งเสริมการกีฬา  สร้าง
สุขภาพและการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
 

8.1 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้คงเอกลักษณ์สมบูรณ์สวยงาม 
8.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเท่ียว 
8.3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง 
8.4 จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 
8.5 ส่งเสริมการลงทุนการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถ่ิน

เก่ียวกับงานบริการข้อมูลนักลงทุนงานศึกษาลู่ทางการลงทุนและ
งานเผยแพร่และชัดจูงการลงทุน 

8.6 ให้มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เชิงผจญภัยและสุขภาพ  
9.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
9.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนและจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ  
และตามอัธยาศัย 
9.4 สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์อาคารสถานท่ีส าหรับ
การศึกษา  
10.1 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดม่ันและปฏิบัติตนตามค าส่ังสอนของ
ศาสนา 
10.2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักธรรมค าส่ังสอนและน าไปเผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม 
10.3 ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม

และประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน 
10.4 อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
10.5 อนุรักษ์และบ ารุงรักษา ศาสนสถานและโบราณสถาน 
11.1 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพเพื่อมวลชนและเพื่อพื้นฐาน  

เพื่อพื้นฐาน 
11.2 ส่งเสริมองค์กรทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
11.3 จัดสร้างและบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี  สนามกีฬาวัสดุอุปกรณ์

ส าหรับการออกก าลังกายและการกีฬา 
11.4 สร้างจิตส านึกและรณรงค์ให้มีการรักษาสุขภาพอนามัยท้ังกาย

และจิตใจ 
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12.   การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต 
 
 

 

13. การพัฒนาวิสัยทัศน์ 
คุณธรรม จริยธรรม ของ

นักการเมืองท้องถิ่น 
 

14. การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ มี

คุณธรรม 
 

 

15. การพัฒนาอาคารสถานท่ี
และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้วัสดุ

อุปกรณ์ให้เพียงพอและ
ทันสมัย 

 

11.5 จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
11.6 ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
11.7 ส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการอาชีพ 
11.8 สร้างจิตส านึก รณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
11.9 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนในการรณรงค์ป้องกัน

และปราบปราม,บ าบัดยาเสพติด 
12.1 จัดการสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
12.2 จัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี 

คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
12.3 จัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย ท่ีม่ันคงปลอดภัยให้แก่ประชาชน 
13.1 พัฒนาความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าท่ีการบริหารจัดการ รวมท้ัง

การพัฒนาท้องถ่ินในระยะยาว 
13.2 ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองท้องถ่ิน  
 
14.1 พัฒนาบุคลากรของท้องถ่ินให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม 
14.2 พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ี

ดี 
14.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 
15.1 พัฒนาอาคารสถานท่ีให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานมีความสะอาด สวยงาม 
15.2 จัดหาและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและ

ทันสมัย 
15.3 จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (GIS) 
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16. การส่งเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 
 

 
17. การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ด้านการจัดท าแผน
ชุมชน 

 16.1 พัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตส านึกตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

16.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับต่าง ๆ 

 

17.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการจัดท าแผนชุมชนแก่
ผู้น าทุกภาคส่วนและประชาชนท่ัวไป 

17.2 สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

17.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน  
 

4.4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ 
  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ เป็นการพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
10 (พ.ศ.2550-2554) ดังนี้ 
 

4.4.1 วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
 

  “ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 
  

 4.4.2   พันธกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
 

  1)   พัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรม รอบรู้อย่างเท่าทัน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
พึ่งตนเองได้ 
  2)   เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ เป็นธรรม 
  3)   ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม  
  4)   พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เ กิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 4.4.3   ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
 

  1)   พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
  2)   สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
  3)   ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
  4)   ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  5)   ธรรมาภิบาล 
 

4.5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา: เชียงราย เชียงใหม่ 
น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน) 
  

 4.5.1   วิสัยทัศน์  (Vision) 

  “ดินแดนแห่งวัฒนธรรมล้านนา  ธรรมชาติล ้ าค่า  การค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” 
 

 4.5.2   เป้าประสงค์ (Goals) 
  1)   เป็นภูมิภาคท่ีแต่ละจังหวัดมีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นสามารถเป็นฐานเ ก้ือกูลและ
เสริมศักยภาพซ่ึงกันและกันได้ 
  2)   เป็นฐานและประตูด้านการค้า โครงข่ายคมนาคม เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภาคกลุ่ม
แม่น้ าโขง (GMS) และเอเชียใต้ (BIMSTEC) 
  3)   โดดเด่นในสาขาบริการการท่องเท่ียว หัตถกรรมท่ีปราศจากมลพิษและเกษตรปลอดภัย 
  4)   เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และการค้าต่างประเทศ 
 

 4.5.3   ยุทธศาสตร์ (Strategy)   
  1)   พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงสู่สากล (ชร.)  
  2)   สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า (พย.)  
  3)   สนับสนุนท้ังฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม่ให้ย่ังยืน  
  4)   ด ารงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของล้านนา (พร.)  
  5)   พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิต (ชร,)  



  6)   ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี (นน,) 
  7)   สร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ชร.)  
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4.6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ 
 4.6.1  วิสัยทัศน์จังหวัดแพร่ (Vision) 

  

“เมืองแพร่น่าอยู่  สู่วิถีชีวิตล้านนา  ประชาเป็นสุข”  
 4.6.2  เป้าประสงค์  (Goals) 
  1. ผลิตภัณฑ์  ภูมิปัญญาท้องถ่ินพัฒนาไปสู่สากล   และประชาชนมีระดับรายได้และคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีบรรลุตามเป้าหมายความจ าเ ป็นพื้นฐาน 
  2. วัฒนธรรมของคนเมืองแพร่  เล่ืองชื่อเป็นท่ีประทับใจสามารถดึงดูดใจนักท่องเ ท่ียวและผู้มา
เยือนมากข้ึน 
  3. ผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสามารถสร้างรายได้เพิ่มข้ึน  
  4. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเ อ้ือประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง อุทกภัย รวมท้ังพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. ส่วนราชการสามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 4.6.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  3. ความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการอ านวยความยุติธรรมเบ้ืองต้น  
  4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  5. อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  6. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

4.7   นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 4.7.1   นโยบายด้านการศึกษา 
  เป็นการพัฒนาคนในฐานะเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาท้ังปวง โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังสนับสนุนอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยด าเนินการ 



  1)   สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 
  2)   สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กก่อนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษา 
  3)   สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา 
  4)   สนับสนุนการศึกษานอกระบบ (กศน.) และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  5)   สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาส าหรับเด็กท่ีเรียนดีแต่ยากจน  
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 4.7.2   นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร การประกอบ
อาชีพเสริม การผลิตสินค้า และการแปรรูปสินค้า โดยด าเนินการ 
  1)   ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ 
  2)   สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมในยามว่างหลังฤดูเก็บเก่ียว เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ 
  3)   ส่ง เสริมและสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพท่ีมีอยู่ใ นท้องถ่ิน เ พื่อฟื้นฟูรักษา
สภาพแวดล้อม 
 4.7.3   นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค น้ าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน ปรับปรุงพัฒนาทางการคมนาคมขนส่งทางบกให้ท่ัวถึง และการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและเร่งด่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยด าเนินการ 
  1)   พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
  2)   พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการสัญจรและล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถขนส่ง
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
  3)   จัดหาไฟฟ้าตามถนนในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสว่างในเวลากลางคืน  
 4.7.4   นโยบายด้านการเมืองการปกครอง 
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย 
โดยยึดม่ันในหลักการท่ีถูกต้องเพื่อให้เกิดความสงบสุข ความเจริญแก่ประชาชน โดยด าเนินการ  

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ผู้น าชุมชน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการด าเนินวิถีชีวิตตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  

2) บริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 



3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีของต ารวจบ้านให้มีประสิทธิภาพและเป็น
ท่ีพึ่งของประชาชนได้ 
 4.7.5   นโยบายด้านสาธารณสุข 
  ส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุขให้ท่ัวถึง จัดระบบป้องกันโรคภัยไข้เ จ็บและการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยด าเนินการ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงานบริหารสาธารณสุขมูลฐานในเชิงรุก 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
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4.7.6   นโยบายการพัฒนาด้านการกีฬา 

ส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อการหลีกเล่ียงปัญหายาเสพติด รวมถึงการพัฒนากีฬา
ข้ันพื้นฐาน เพื่อให้เยาวชนในต าบลได้มีโอกาสดี สร้างชื่อเสียงในด้านกีฬา โดยด าเนินการ  

1) ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
2) ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อความสามัคคี และห่างไกลยาเสพติด 

     3)  ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาข้ันพื้นฐานให้แก่เยาวชน และประชาชนเพื่อการแข่งขันและมี
ประสิทธิภาพ 
 4.7.7   นโยบายการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยด าเนินการ  
  1)   ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพตามศักยภาพ  
  2)   สนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพตามความเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
  3)   สนับสนุนให้มีการพัฒนาเด็กท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญหาในทางสร้างสรรค์
และดีงาม 
  4)   ส่งเสริมการดูแลการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้พิการ 
 4.7.8   นโยบายอนุรักษ์ พัฒนาและส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ

ท่องเท่ียว 
  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญหาท้องถ่ิน และการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยด าเนินการ 



1) ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมให้สืบทอดและพัฒนาอย่างย่ังยืน 
2) สนับสนุนและสืบสานงานประเพณีท้องถ่ิน วัฒนธรรมท้องถ่ิน และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้

คงอยู่สืบไป 
3) ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติให้มีความสวยงามเป็นท่ีรู้จักและประทับใจของ

นักท่องเท่ียว 
 4.7.9   นโยบายอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้อุดม
สมบูรณ์ โดยด าเนินการ 
  1)   ส่งเสริมและฟื้นฟูรักษาสภาพป่าชุมชน แม่น้ าล าธาร 
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  2)   สนับสนุนการปลูกป่าเพื่อสร้างความสมดุล มีความอุดมสมบูรณ์ รวมท้ังการปลูกไม้
เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ 
  3)   สนับสนุนให้มีการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
  4)   สนับสนุนให้มีการบ าบัดน้ าเสียในเขตชุมชนอย่างถูกวิธี เพื่อลดปัญหามลพิษและส่ิงแวดล้อม 
  


