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ส่วนที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จังหวัดเชยีงใหม ่(พ.ศ. 2559 - 2563) 

 

วสิัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ 

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพืน้ฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่นโดยการมีส่วนรว่มของชุมชน” 

 

พันธกิจ 

1) เสริมสรา้งการมีสว่นรว่มทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสทิธิภาพ 

2) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้มคีวามทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตามกฎหมายบัญญัติ 

3) ส่งเสริมบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

4) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานที่เหมาะสม 

2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4) ยุทธศาสตรก์ารอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

6) ยุทธศาสตรก์ารป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

7) ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
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1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนา

โครงสรา้ง

พืน้ฐานที่

เหมาะสม 

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ การ

คมนาคมและขนส่ง 

สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน

อย่างทั่วถึง ภาค

เกษตรกรรมสามารถ

สร้างและกระจายผลผลติ

ได้อย่างเหมาะสม 

1.1 พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานการคมนาคมขนส่ง

ที่จ าเป็น 

1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนส่ง เชน่ ถนน สะพาน ฯลฯ ที่เหมาะสม 

สามารถตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของคนในท้องถิ่น มีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัยใน

การเดินทางและขนส่งสินค้า รวมถึงจัดใหม้ีไฟสัญญาณจราจร ป้ายเส้นทาง 

ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่เหมาะสมเพียงพอ 

1.2 พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานทางการเกษตรเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร 

1. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคด้านการเกษตรและชลประทาน เชน่ อ่าง

เก็บน้ า ฝายชะลอน้ า ฝายแม้ว ค ูคลอง หนอง บึง พืน้ที่แก้มลิง และระบบ

ชลประทานที่มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อการเกษตร 

2. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปการที่สามารถเพิ่มศักยภาพและสร้างความ

เข้มแข็งให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างมูลค่าเพิ่มและลดค่าใช้จา่ยในการกระจายสินค้า เชน่ การจัดตั้งดูแล

ตลาดกลางรับซือ้-ขาย การก่อสร้างโรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ อบเย็น ลาน

ตากพืชผลการเกษตร เป็นต้น 
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1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนา

โครงสรา้ง

พืน้ฐานที่

เหมาะสม 

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ การ

คมนาคมและขนส่ง 

สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน

อย่างทั่วถึง ภาค

เกษตรกรรมสามารถสร้าง

และกระจายผลผลิตได้

อย่างเหมาะสม 

1.3 พัฒนาการบริหาร

จัดการโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ให้สามารถใช้วางแผนตัดสินใจในการพัฒนาได้ตามล าดับ

ความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งดว่น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ สามารถก าหนด

แนวทางในการใชป้ระโยชน์ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อ

การลงทุน 

2. จัดท าผังเมอืง เพื่อก าหนดนโยบายและควบคุมการใช้ประโยชนท์ี่ดนิ พืน้ที่

เพาะปลูก อาคารบ้านเรือนและโรงงาน เพื่อใหก้ารพัฒนาพืน้ที่เป็นไปอย่างมี

ทิศทางและสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่น 

3. บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มกีารพัฒนา เช่น ถนน คู คลอง ทาง

ระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสียในชุมชน เพื่อใหอ้ยู่ในสภาพที่

สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี ประชาชนสามารถใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

4. ผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะและขนส่งมวลชนที่เชื่อมโยงกับ

ท้องถิ่นอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนใน

ท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวในและต่างประเทศอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
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      2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติ

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด

ภูมคิุ้มกันทางเศรษฐกิจ 

ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้าน

การท่องเที่ยว วิสาหกิจ

ในชุมชน มีความพร้อม

แขง่ขันและรองรับ

ผลกระทบจากการเข้า

ร่วมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง

ภูมคิุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิต

ทางดา้นการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับวิถีชีวติดั้งเดิม บนพืน้ฐาน

วัฒนธรรมของชุมชนเป็นส าคัญ 

2. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรูก้ารใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

และมีความยั่งยืน ตลอดจนการรณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และ

เกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภคและการผลิตเพื่อจ าหน่ายในชุมชน 
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติ

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด

ภูมคิุ้มกันทางเศรษฐกิจ 

ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้าน

การท่องเที่ยว วิสาหกิจ

ในชุมชน มีความพร้อม

แขง่ขันและรองรับ

ผลกระทบจากการเข้า

ร่วมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 

2.2 พัฒนาศักยภาพ

ผูป้ระกอบการและ

ยกระดับ มาตรฐาน

ผลติภัณฑชุ์มชนเพื่อ

รองรับ AEC 

1. ศกึษา รวบรวม และเผยแพร่ขอ้มูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผล กระทบ

ที่จะเกิดขึน้จากการรวมกลุ่มประชาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อให้

สามารถเตรียมความพร้อมและรับมอืกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาความรู้ผูป้ระกอบการในท้องถิ่น ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 

ประกอบด้วย การตลาด การผลิต/การบริการ การบริหารจัดการและการเงิน 

โดยมุ่งเนน้การพัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม

มูลค่า ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ สามารถ

แขง่ขันได้ในตลาดการค้าอาเซียน 

3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ชุมชนมอี านาจในการตอ่รองการจัดหาปัจจัยการ

ผลติ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการตลาดทั้งใน

และต่างประเทศร่วมกันในลักษณะกลุ่มเครอืข่าย 

4. ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดจิติอลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับสินค้า/บริการ การตลาดและการขายที่เช่ือมโยงสู่ตลาดภายนอก เป็นต้น 
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      2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติ

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด

ภูมคิุ้มกันทางเศรษฐกิจ 

ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้าน

การท่องเที่ยว วิสาหกิจใน

ชุมชน มีความพร้อม

แขง่ขันและรองรับ

ผลกระทบจากการเข้าร่วม

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 

2.3 ส่งเสริมการค้า การ

ลงทุนที่เกิดประโยชน์ใน

ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เสริมสรา้งบรรยากาศที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการค้าการลงทุนในท้องถิ่น 

เชน่ บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ ลด

ข้อจ ากัดต่างๆ จัดตัง้กองทุน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

สามารถในท้องถิ่นด าเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. การสร้างการมีสว่นร่วมในการส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชน

เศรษฐกิจ การขยายธุรกิจบนพืน้ฐานของความเข้าใจและความพร้อมของ

ชุมชน ลดสิ่งจูงใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเก็งก าไรหรือไม่

ก่อใหเ้กิดผลผลติทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่สอดคล้องกับศักยภาพ

ชุมชนและเกิดประโยชน์ตอ่

คนในท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งกิจกรรมทางการท่องเที่ยว

เดิมและเพิ่มกิจกรรมใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม เชงิสุขภาพ 

และเชิงนเิวศ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ ขนบธรรมเนยีมประเพณี บนพืน้ฐาน

ของการมีสว่นรว่ม เหมาะสมกับศักยภาพและเกิดประโยชนต์่อคนใน

ท้องถิ่น 

2. สร้างการมสี่วนรว่มและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ

ท้องถิ่น ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ในการพัฒนาและ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหเ้ป็นที่รู้จักทั้งใน

ระดับประเทศและต่างประเทศ 

3. สนับสนุนให้เกิดชุมชนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมเพื่อสรา้งแรงจูงใจและเป็นต้นแบบในการขยายผล

ความส าเร็จไปสู่ชุมชนอื่นๆ 
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3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนมจีติส านึกและมี

ส่วนรว่มในการปฏิบัติ

เพื่อป้องกันและ

แก้ปัญหาในด้านการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและการ

อนุรักษ์ระบบนิเวศ 

3.1 การอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 

1. รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลติและบริโภคที่ส่งผล กระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจที่

ถูกต้อง ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สเีขียวในชุมชน เชน่ ปลกูป่าในพืน้ที่ต้นน้ า พืน้ที่

สาธารณะ สร้างฝายต้นน้ าล าธาร โดยใหชุ้มชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการ

ริเริ่มด าเนินการและภาครัฐให้การสนับสนุน 

4. ก าหนดบทบัญญัติขอ้บังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงกฎระเบียบด้าน

สิ่งแวดล้อมใหส้อดคล้องกับแตล่ะพื้นที่ การก าหนดขอบเขตพื้นที่ (Zoning) 

อย่างเป็นรูปธรรม และน ากฎระเบียบมาบังคับใช้อย่างจริงจัง 
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3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนมจีติส านึกและมี

ส่วนรว่มในการปฏิบัติ

เพื่อป้องกันและ

แก้ปัญหาในด้านการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและการ

อนุรักษ์ระบบนิเวศ 

3.2 การควบคุม 

ป้องกัน แก้ปัญหาขยะ

และมลภาวะในชุมชน 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เชน่ ปัญหาน้ าเสีย ขยะ

มูลฝอย โดยส่งเสริมใหชุ้มชนสามารถด าเนินการดว้ยตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะ 

มีการคัดแยกที่เหมาะสม มีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และสร้างประโยชน์จากขยะ

ในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาแม่น้ าล าคลองไม่ให้เน่าเสีย 

3. ส่งเสริมการจัดตัง้กลุ่มและเครือขา่ยในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน เชน่ การแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและอุทกภัย และบูรณา

การในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมรว่มกับหน่วยงานองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น หนว่ยงานภาครัฐและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

4. สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะ

และมลภาวะเพื่อน ามาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติ ขยายผลสู่ชุมชนและท้องถิ่น

อืน่ โดยการมสี่วนรว่มของชุมชน องค์กรภาคเอกชน เชน่ การพัฒนาระบบการ

ก าจัดขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย

และแม่น้ า ล าคลอง 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

3.3 ส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทนและการ

อนุรักษ์พลังงาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนและน างานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนมาใช้ปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐ และขยายผลต่อไป

ยังภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 

2. ให้ความรู้ ปลูกจติส านึกและสร้างแรงจูงใจของคนในท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์

พลังงาน การใชพ้ลังงานทดแทน โดยเปรียบเทียบให้เหน็ถึงประโยชนท์ี่จะเกิดขึ้นต่อ

ตนเองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูและ 

สืบสานศิลป 

วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี

และภูมิ

ปัญญา

ท้องถิ่น 

ชุมชนและองค์กรภาค

สังคมในท้องถิ่น 

สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสืบสาน 

ศลิปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาอันเป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ของตนใหด้ ารงอยู่ได้

อย่างยั่งยืน 

4.1 พัฒนาองค์ความรู้

ด้านศลิปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

เชงิองค์รวม 

1. สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นแกนหลักในการศึกษา 

รวบรวมภูมิปัญญาในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

2. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น เชื่อมโยงแหล่งการ

เรียนรู้ในชุมชน เช่น การใช้วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ที่เหมาะสมใน

การจัดการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนและผู้

ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและใช้งานแหล่งเรียนรู้เดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้

งานได้และมีความน่าสนใจ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การเสวนา การประชุมใน

ชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 
  



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559 - 2563) 

13 

4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูและ 

สืบสาน ศลิป 

วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี

และภูมิ

ปัญญา

ท้องถิ่น 

ชุมชนและองค์กรภาค

สังคมในท้องถิ่น 

สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสืบสาน 

ศลิปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาอันเป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ของตนใหด้ ารงอยู่ได้

อย่างยั่งยืน 

4.2 อนุรักษ์และส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นใน

ชุมชน  

1. ปลูกจติส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบัน

รากฐานให้เด็กและเยาวชนในชุมชน นอกเหนอืจากสถาบันการศึกษา เชน่ 

รณรงคก์ารใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา การอนุรักษ์อักษรเมอืง ดนตรีพื้นบ้าน 

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรยีนฯ รวมถึงการอนุรักษ์ดา้นสถาปัตยกรรม

ต่างๆ แหง่ล้านนา มีการออกแบบหรอืก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศลิปะ 

2. ส่งเสริมชุมชนในการสร้างกลุ่มสง่เสริมวัฒนธรรมล้านนาและคุณธรรมจริยธรรม

ในชุมชน ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชนเผา่ใน

ท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา 

3. สร้างการมสี่วนรว่มของคนในชุมชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจาก

การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติที่มตี่อวถิีชีวติชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

4.3 การเผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่

ภายนอก 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบ

ต่างๆ เชน่ เอกสาร รายการโทรทัศน์ สื่อ online เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ใหเ้กิดการ

รับรู้ในวงกว้าง โดยมุ่งเนน้ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

2. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นไปยังสถานที่ต่างๆ

ภายนอก เชน่ การจัดกิจกรรม Roadshow การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ

ศลิปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและเป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนา

คุณภาพชีวติ

ของประชาชน 

ประชาชนกลุ่มต่างๆ

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ

เยาวชน ผูสู้งอายุ คน

พิการและผูป้ระสบ

ปัญหาทางสังคม ได้รับ

บริการและสวัสดิการ

จากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

รวดเร็วและเป็นธรรม

บนพืน้ฐานของการ

พึ่งพาตนเอง 

5.1 ส่งเสริมการศกึษา

และการเรียนรูต้ลอดชีวติ  

1. จัดให้มศีูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบ และ

การศกึษาตามอัธยาศัยที่มคีุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหลง่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับประชาชน  กลุ่มอาชพีและการ

รวมกลุ่มตามอัธยาศัย 

2. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางศึกษาของสถานศกึษา

ในสังกัดและสถาบันอื่่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทาง

การศกึษาส าหรับประชาชนทุกระดับ พัฒนาความพร้อมตอ่การเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

5.2 การส่งเสริมสุขภาวะ

ที่ดขีองคนในชุมชน  

1. พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มคีุณภาพมาตรฐาน โดยใหป้ระชาชนใน

ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและทั่วถึง 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึง

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจของคนในชุมชน 
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5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนา

คุณภาพชีวติ

ของประชาชน 

ประชาชนกลุ่มต่างๆ

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ

เยาวชน ผูสู้งอายุ คนพิการ

และผูป้ระสบปัญหาทาง

สังคม ได้รับบริการและ

สวัสดิการจากองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นอย่าง

ทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรม

บนพืน้ฐานของการพึ่งพา

ตนเอง 

5.3 การพัฒนาคุณภาพ

ชีวติเด็ก เยาวชน สตรี 

คนชราและผูด้้อยโอกาส  

1. รวบรวมข้อมูลผูด้้อยโอกาสในท้องถิ่น เพื่อจัดท าแผน ก าหนดแนวทางในการ

สงเคราะหผ์ูด้้อยโอกาส ผูสู้งอายุ ผูป้ระสบปัญหาสังคม ทั้งในด้านการศกึษา 

การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการยังชีพ การผลิต  

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมส าหรับผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เชน่ การ

จัดท าทะเบียนเพื่ออ านวยความสะดวกในการรับบริการด้านต่างๆ การสร้าง

ทางลาดส าหรับผูพ้ิการ การรักษาพยาบาล เป็นต้น 

3. ส่งเสริม และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่ผูด้้อยโอกาสในชุมชน/ท้องถิ่น 

ตามศักยภาพของชุมชน เพื่อให้มงีานท า มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
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6) ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรยีบร้อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การป้องกัน 

บรรเทาสาธารณ

ภัยและการรักษา

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน 

ประชาชนมีความ

สามัคคีและความ

สมานฉันท์ในหมูค่ณะ

สามารถป้องกันและ

รับมือกับสาธารณภัย

ต่างๆ ได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ สามารถ

ลดปัญหายาเสพติดและ

ความไม่ปลอดภัย ใน

6.1 การรักษาความ

สงบเรียบร้อยและ

ความปลอดภัยใน

ชุมชน 

1. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน ต ารวจบ้าน กลุ่มจิตอาสา เพื่อ

เฝา้ระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิด

ในชุมชน อันเกี่ยวกับการละเมิดและการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย รวมถึงภัย

จากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน 

3. สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนรว่ม เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและความสามัคคี

ของหมู่บ้าน เปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหา ความตอ้งการ

และก าหนดนโยบาย กฎระเบียบของชุมชน เพื่อความสงบเรียบร้อยและความ

ปลอดภัยของชุมชนร่วมกัน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ชีวติและทรัพย์สินใน

ชุมชน 

6.2 การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  

1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) 

กลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่า โดยใหก้ารสนับสนุนงบประมาณและสิ่งจูงใจในการ

ด าเนนิกิจกรรม การมจีติอาสาของประชาชนในชุมชน เพื่อป้องกันดูแลความสงบ

เรียบร้อยและภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น 

2. พัฒนา ปรับปรุงระบบและเพิ่มประสทิธิภาพงานการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

และรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียง ทั้งในด้านบุคลากร 

งบประมาณ  เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ

และบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม ร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
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6) ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรยีบร้อยในชุมชน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การป้องกัน 

บรรเทาสาธารณ

ภัยและการรักษา

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน 

ประชาชนมีความ

สามัคคีและความ

สมานฉันท์ในหมูค่ณะ

สามารถป้องกันและ

รับมือกับสาธารณภัย

ต่างๆ ได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ สามารถ

ลดปัญหายาเสพติดและ

ความไม่ปลอดภัย ใน

ชีวติและทรัพย์สินใน

ชุมชน 

6.3 การป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

อบายมุขและปัญหา

แรงงานต่างด้าว 

1. บูรณาการความรว่มมอืระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นกับหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข เชน่ โรงเรียน วัด องค์กร

ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการและประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อก าหนดมาตรการ

เฝา้ระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและด าเนินการตาม

กฎหมายอย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของคนในชุมชนในการเฝา้ระวัง ปอ้งกันปัญหายาเสพติด 

อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว ภายในชุมชน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน

และสังคมอย่างเป็นระบบ 

3. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้มีสทิธิตามที่กฎหมายก าหนด 

ตลอดจนเตรียมความพร้อม เฝา้ระวังผลกระทบ และป้องกัน ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

จากแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย 
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7)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การบริหาร

จัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีกระบวนการ

บริหารจัดการภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาลและการ

จัดบริการสาธารณะแก่

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

และเกิดผลสัมฤทธิ์ 

7.1 พัฒนาขดี

ความสามารถบุคลากร

ท้องถิ่น 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน

และการบริการประชาชนอย่างมปีระสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจ

และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของท้องถิ่นและ

จังหวัด  

2. เสริมสรา้งจิตส านึก ขวัญ ก าลังใจและทัศนคตทิี่ดขีองบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับ

ในการให้บริการประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

7.2 พัฒนา

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการภายใต้

หลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาและปรับปรุงประสทิธิภาพระบบงานและการให้บริการประชาชน   โดย

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ค านงึถึงความตอ้งการ

ของประชาชน   

2. พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยอาศัยความรว่มมอืเป็นภาคี

หรอืข้อตกลงความรว่มมอื และการบูรณาการระหว่างหนว่ยงานอย่างเป็น

รูปธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะของผูร้ับบริการเป็นหลัก ภายใต้

การตัดสินใจที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  การรับผดิชอบต่อสว่นรวม การ

พร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการ

เปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตามกฎหมาย 

3. จัดหาเครื่องมอืและประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การให้บริการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการเพื่อเตรยีมความพร้อม

การพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

การบริหาร

จัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีกระบวนการ

บริหารจัดการภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาลและการ

จัดบริการสาธารณะแก่

ประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพและเกิดผล

สัมฤทธิ์ 

7.3 ส่งเสริมการมสี่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนใน

การตรวจสอบควบคุม  

1. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน กลุ่มองค์กร 

หนว่ยงานและผูม้ีสว่นได้เสียจากการด าเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่น และ

เปิดโอกาสใหม้ีสว่นร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นในการก าหนดบทบัญญัติ 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนตา่งๆ ให้เสมอภาค

และมีความสมดุล 

2. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมาย

ก าหนด และการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

จากทุกภาคส่วน 

 


