3.3 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ก42
ารบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ พ.ศ.2559-2563
ยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขตจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต.หนองป่าก่อ

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่ออานวยความ
สะดวกทางระบบโลจิสติกส์ รวมทัง้ สนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศ อาเซียน+6 และ GMS
2. ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวม
เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีทาง
3. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสูผ่ ลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
และ SMESs เพื่อเพิ่มมูลค่า การแข่งขัน

1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร
2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การ
จัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคง ของ
อาหาร
3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
4 เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน การ
แปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มและ
การพัฒนาระบบตลาด

1 พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดการ เชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน GMS
2 ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low
Season พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสูส่ ากล
3 ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคม และ ค่านิยมล้านนา
เชื่อมโยงสู่การเพิม่ มูลค่าการท่องเที่ยว

1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2 พัฒนาขีดความสามารถของกาลัง
แรงงานและการคุ้มครองสวัสดิภาพ
3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตเพื่อ
สร้างภูมิคมุ้ กันของครอบครัว ชุมชน
และสังคม

1 การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ดารงความอุดมสมบูรณ์
และยั่งยืน
2 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
3 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ ภัย
ธรรมชาติให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน/หมู่บ้าน

1 ดาเนินการตามยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินโดยใช้กลไกขับเคลื่อน 7 แผน
หลัก อย่างมีประสิทธิภาพรองรับ
ประชาคมอาเซียนปี 2558
2 สนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความมั่นคงของพื้นที่
ภายในและตามแนวชายแดน
3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน
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ซี 1. ดารงฐานวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะและ
1. ส่งเสริมกลุม่ อาชีพให้เข้มแข็งและสร้างรายได้
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน
ย ทุนทางสังคมของล้านนา
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรแบบ
สะพาน ท่อระบายน้าและสิง่ ปลูกสร้าง
น 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครบวงจร
2. พัฒนาระบบประปา
+ 3. ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขและ
3. ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
3. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
6 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
4. พัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้าและ
4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและ
พื้นที่ลุ่มน้าเพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
แ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี
ล ผู้สงู อายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ะ 5. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
1. ฝึกอบรมอาชีพเสริม
2. ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. การสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.
4. ส่งเสริมการเกษตร
5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยว

G
M 1. ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณี
S วัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการศึกษาในตาบล
3. การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
4. สงเคราะห์เด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ คนพิการฯ
5. ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี
ผู้สงู อายุ และกลุ่มต่างๆ ในตาบล
6. ส่งเสริมการออกกาลังกาย
7. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาในตาบล
8. งานอื่นๆ

1. ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
2.ก่อสร้างท่อระบายน้า ท่อลอดเหลี่ยม
เขื่อน ฝาย สะพาน
3.ขุดลอกคลอง คูระบายน้า บ่อน้าตื้น
4..ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน
5.ขยายเขตประปา
6.ขยายเขตไฟฟ้า
7.ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
8. งานอื่นๆ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน

การพัฒนาด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และดูแลสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
ปลอดภัย

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้พืชดินและน้า
2. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. การควบคุมและกาจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกวิธี

1. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
3. การป้องกันปัญหายาเสพติด

1. ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน
3. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากร
ในองค์กร เพือ่ การบริหารจัดการองค์กรที่ดี
4. ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่
ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. การส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ครัวเรือนและชุมชน
3. งานอื่นๆ

1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
2.กิจกรรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
3. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4. การรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

1.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการปกครอง
2.เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บภาษี
3.จัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็น เช่น รถรถขยะ
รถบรรทุกน้าฯลฯ
4.การฝึกอบรม
5.ศึกษาดูงาน
6.งานอื่นๆ

43

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
Strategy Map
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

ยึดหลักธรรมภิบาล ประสานงานชุมชนน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา นาพาความรู้ มุ่งสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
1
2
3
4

สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน ภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการด้านการศึกษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
ส่งเสริมและให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ตามศักยภาพของ อบต.
5 พัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรป่าไม้
6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7 พัฒนาระบบการทางานของ อบต. ให้บริการดี มีความใสสะอาด โปร่งใส และตรวจสอบได้ สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจน ลดลง
พัฒนาคน ชุมชนให้มีคุณภาพ มีชวี ิตที่มั่นคง ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง ดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

1. ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพให้เข้มแข็ง
และสร้างรายได้
2. สร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาค
การเกษตรแบบครบ
วงจร
3. ส่งเสริมพัฒนา
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1. ดารงฐาน
วัฒนธรรม ศาสนา
ศิลปะและทุนทาง
สังคมของล้านนา
2. ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
3. ส่งเสริมการ
ให้บริการ
สาธารณสุขและ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
4. ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คน
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
5. ส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ

1. การก่อสร้าง
ปรับปรุง รักษา
ถนน สะพาน ท่อ
ระบายน้าและสิ่ง
ปลูกสร้าง
2. พัฒนาระบบ
ประปา
3. พัฒนาระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ
4. พัฒนาระบบ
การจัดการแหล่ง
น้าและพื้นที่ลุ่มน้า
เพื่อใช้ประโยชน์
ได้เต็มศักยภาพ

1. อนุรักษ์ฟื้นฟู
และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรป่า
ไม้พืชดินและน้า
2. พัฒนาองค์
ความรู้ในการ
บริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. การควบคุม
และกาจัดขยะมูล
ฝอยอย่างถูกวิธี

การพัฒนาด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

1. เสริมสร้าง
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
2. การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย
3. การป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร

1. ส่งเสริมความ
เข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและ
เสรีภาพของ
ประชาชน
3. ส่งเสริมธรรมา
ภิบาลและพัฒนา
บุคลากรในองค์กร
เพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรที่ดี
4. ปรับปรุง
เครื่องมือ เครื่องใช้
สถานที่ปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

