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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558 - 2560) 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพืน้ฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่นโดยการมีส่วนรว่มของชุมชน” 

 

พันธกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

1. เสริมสรา้งการมีสว่นรว่มทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสทิธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้มคีวามทันสมัย มีคุณธรรม จรยิธรรมตามกฎหมายบัญญัติ 

3. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

3) ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) ยุทธศาสตรก์ารอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

5) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษา สาธารณสุขและคุณภาพชวีิต 

6) ยุทธศาสตรก์ารปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

7) ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานท่ี

เหมาะสมกับ

ชุมชน 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในดา้นการคมนาคม การ

ขนสง่ ผลิตผลทางการเกษตร

และการท่องเท่ียว รวมถึงการ

ได้รับบริการด้าน

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการจากองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอยา่ง

ท่ัวถึง 

1.1 พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานการคมนาคมขนสง่ 

1. พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง เชน่ ถนน สะพาน ขยายผิวหนา้ถนน 

บ ารุงรักษาพื้นผิวถนนท่ีเหมาะสม ตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็นของคนใน

ท้องถิน่ 

2. พัฒนาและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานท่ีดี มคีวามปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า 

เชน่ ปูายเส้นทาง ไฟสญัญาณจราจร ระบบไฟฟาูส่องสวา่งทางแยก รวมถึงการจัดเส้นทางท่ี

ปลอดภัยส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน 

3. พัฒนาและปรับปรุงถนนท่ีเชื่อมโยงและสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 

1.2 พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางการเกษตร 

1. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวกับการเกษตรและชลประทาน เชน่ อา่งเก็บน้ า 

ฝายชะลอน้ า ฝายแมว้ ค ูคลอง หนอง บึง พื้นท่ีแกม้ลงิ ระบบชลประทาน  โดยมุ่งเนน้

ประโยชนเ์พื่อการเกษตร 

2. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปการท่ีสามารถเพ่ิมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งใหก้ับ

เกษตรกรในท้องถิ่น  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดคา่ใชจ้่ายในการกระจายสนิค้า เชน่ 

การจัดตัง้ดูแลตลาดกลางรับซื้อ-ขาย การก่อสร้างโรงสชีุมชน โรงปุ๋ยอนิทรีย์ ห้องเย็น ลาน

ตากพชืผลการเกษตร 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานท่ี

เหมาะสมกับ

ชุมชน 

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในดา้นการคมนาคม การ

ขนสง่ ผลิตผลทางการเกษตร

และการท่องเท่ียว รวมถึงการ

ได้รับบริการด้าน

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการจากองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอยา่ง

ท่ัวถึง 

1.3 พัฒนาการบริหาร

จัดการโครงสร้างพื้น

ฐานรองรับการเจรญิเตบิโต

ของท้องถิ่น 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานดา้นสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ให้สามารถวางแผนตัดสนิใจในการพัฒนารองรับการเจรญิเตบิโตของ

ท้องถิ่น และสามารถก าหนดแนวทางในการใชป้ระโยชนร่์วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อยา่ง

เหมาะสมและเกิดความคุ้มคา่ในการลงทุน 

2. จัดท าผังเมอืง ผงัชุมชน เพื่อก าหนดนโยบายและควบคุมการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ อาคาร

บ้านเรือน เพื่อให้ท้องถิ่นมีการพฒันาเป็นไปอยา่งมีทิศทาง รองรับการเจรญิเตบิโตใน

อนาคต รวมถึงการควบคุมพื้นท่ีรกรา้ง การลดทัศนอุจาดบนท้องถนน เชน่ ปูายโฆษณาที่

เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมและภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียว 

3. ศกึษาและผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะและขนสง่มวลชนในท้องถิ่นท่ี

เหมาะสม สะดวกและทั่วถึง เพื่อลดการใช้ยานพาหนะสว่นบุคคล สามารถเชื่อมโยงกับ

ท้องถิ่นอ่ืน และมีมาตรฐานเพื่อรองรับการก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชยีงใหม่ (พ.ศ. 2558 - 2560) 

5 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียว 

ท้องถิ่นมีการพัฒนา 

ส่งเสริมอาชีพประชาชน 

การพัฒนาการท่องเท่ียว 

ผลิตภัณฑช์ุมชน โดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง และมคีวามพร้อม

ตอ่ผลกระทบจากการเข้า

ร่วมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 

 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงและสรา้ง

ภูมิคุม้กันระบบเศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในทอ้งถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตรอย่าง

คุ้มคา่และเกิดประโยชนส์ูงสุด โดยใชแ้นวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ผสมผสาน

กับวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพืน้ฐานวัฒนธรรมของชุมชน 

2.  รณรงค์และสง่เสริมเกษตรอนิทรีย์และเกษตรปลอดภัยในชุมชน เพื่อการบริโภคและ

การผลิตเพื่อจ าหนา่ย 

3. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพการผลิต

สินค้าการเกษตร 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียว 

ท้องถิ่นมกีารพัฒนา 

ส่งเสริมอาชีพประชาชน 

การพัฒนาการท่องเท่ียว 

ผลิตภัณฑช์ุมชน โดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง และมคีวามพร้อม

ตอ่ผลกระทบจากการเข้า

ร่วมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 

2.2 ส่งเสริมพัฒนาอาชพี และ

เพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑช์ุมชน

และผู้ประกอบผลิตภัณฑช์ุมชน

เพื่อรองรับ AEC 

1. จัดฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชพีให้แก่ประชาชน โดยค านงึถึง

ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดบิท่ีมีในท้องถิ่น ตามศักยภาพของแต่ละทอ้งถิ่น 

2. ศกึษารวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุม่

ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ผลิตภัณฑช์ุมชน เพื่อ

สร้างโอกาสหรือปูองกันผลกระทบจาก AEC) และจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑช์ุมชน

ระยะ 3-5 ปี 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสนิค้า ผลิตภัณฑช์ุมชน หัตถกรรม วสิาหกิจชุมชนและ

อุตสาหกรรม SMEs โดยมุ่งเนน้การพัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การวจิัยและ

พัฒนาเพ่ือเพิ่มมูลคา่ ยกระดับการค้าและบริการใหไ้ด้มาตรฐาน สามารถแขง่ขันได้

ในตลาดในประเทศและอาเซียน 

4. สร้างและพัฒนาเครอืขา่ยความร่วมมอืระหว่างท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจนหนว่ยงาน

ภาครัฐ และเอกชน ให้ชุมชนสามารถรวมกลุ่ม (Cluster) เพื่อร่วมกันพัฒนายกระดับ

สินค้า/บริการตามศักยภาพของชุมชนท่ีได้มาตรฐาน  

5. เชื่อมโยงแหล่งวิจัยและพัฒนา ตอ่ยอดองค์ความรู้และน าเทคโนโลยรีะบบบริหาร

จัดการและควบคุมการผลิตมาใชเ้พื่อลดตน้ทุน เพิ่มคุณภาพและมูลค่าของสนิคา้/

บริการ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียว 

ท้องถิ่นมีการพัฒนา 

ส่งเสริมอาชีพประชาชน 

การพัฒนาการท่องเท่ียว 

ผลิตภัณฑช์ุมชน โดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง และมคีวามพร้อม

ตอ่ผลกระทบจากการเข้า

ร่วมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 

2.3 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 1. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวในชุมชนท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนยีม

ประเพณี เชน่การท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม เชงิสุขภาพ และเชงินเิวศ โดยการมสี่วน

ร่วมของคนในชุมชนและเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน 

2. สร้างการมสี่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น ท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเท่ียว 

3. พัฒนากิจกรรมทางการท่องเท่ียวท้ังกิจกรรมเดิมและกิจกรรมใหม่ 

4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักทั้งในระดับประเทศ

และตา่งประเทศ 

5. สนับสนุนให้เกิดชุมชนตัวอยา่งที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการท่องเท่ียว 

ท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นต้นแบบในการขยายผลความส าเร็จไปสู่

ชุมชนอื่น ๆ 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียว 

ท้องถิ่นมีการพัฒนา 

ส่งเสริมอาชีพประชาชน 

การพัฒนาการท่องเท่ียว 

ผลิตภัณฑช์ุมชน โดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง และมคีวามพร้อม

ตอ่ผลกระทบจากการเข้า

ร่วมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 

 

 

2.4 ส่งเสริมการค้าการลงทุน 1. สนับสนุนการด าเนนิกิจกรรมสง่เสริมการตลาดรว่มกันในลักษณะเครือข่ายและ

แสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  ท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 

2. เสริมสร้างบรรยากาศท่ีสง่เสริมและเอื้อตอ่การคา้การลงทุนในท้องถิ่น โดย  

บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ ลดขอ้จ ากัดต่างๆ  

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนนิธุรกิจได้อยา่งรวดเร็วและ

มปีระสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชนเศรษฐกิจ การขยายธุรกิจบนพื้นฐานของความ

เข้าใจและความพร้อมของชุมชน ลดสิ่งจูงใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลกัษณะเก็ง

ก าไร ไมก่่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 
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     3) ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ชุมชนในพืน้ท่ีเขตจังหวัด

เชยีงใหม่มีจิตส านึกและ

พัฒนาเป็นเครอืขา่ยชุมชน

แห่งการปฏบัิตใินดา้นการ

แก้ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอ้มและการอนุรักษ์

ระบบนเิวศ 

3.1 การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณคา่ของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคท่ีส่งผล กระทบตอ่

สิ่งแวดลอ้ม 

2. จัดกิจกรรมสง่เสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มตา่งๆ มคีวามรู้ ความเข้าใจท่ีถกูต้อง ใน

การปูองกัน แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมการปลูกปาุในพืน้ท่ีต้นน้ า พื้นท่ีสาธารณะ สร้างฝายต้นน้ าล าธาร  

4. ลดการเผาไร่นา เผาปาุ โดยให้ชุมชนเป็นผู้มบีทบาทหลักในการด าเนินการ 

5. ก าหนดบทบัญญัติขอ้บังคับและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ปรับปรุงกฎระเบียบด้านส่ิงแวดลอ้ม

ให้สอดคลอ้งกับแตล่ะพื้นท่ี การก าหนดขอบเขตพื้นท่ี (Zoning) อย่างเป็นรูปธรรม และ

บังคับใชอ้ย่างจรงิจังเพ่ือควบคุมกิจกรรมท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติ เพิ่มพื้นท่ีสเีขียว 

(EcoTown) เพื่อสุขภาพของคนในพืน้ท่ีเมอืง 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ชุมชนในพืน้ท่ีเขตจังหวัด

เชยีงใหม่มีจิตส านึกและ

พัฒนาเป็นเครอืขา่ยชุมชน

แห่งการปฏบัิตใินดา้นการ

แก้ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอ้มและการอนุรักษ์

ระบบนเิวศ 

3.2 การควบคุม ปูองกัน 

แก้ปัญหาขยะและมลภาวะ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เชน่ ปัญหาน้ าเสีย ขยะมูล

ฝอย หมอกควัน ไฟปุา โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้นอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

2. ส่งเสริมการจัดตัง้กลุ่มและเครอืขา่ยในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มโดยชุมชน และบูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดลอ้ม เชน่ 

ปัญหาหมอกควัน ไฟปุาและอุทกภัย ร่วมกับหนว่ยงานองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

หนว่ยงานภาครัฐและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

3. สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานชุมชนและ อปท.ตน้แบบท่ีดีในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มและระบบนเิวศท่ีดี เพื่อน ามาเป็นแบบอย่างแนวทาง

ปฏบัิตแิละขยายผลสู่ชุมชนและท้องถิ่นอ่ืน  

4. การปลูกฝังเร่ืองการก าจัดขยะมูลฝอย การดูแลรักษาแม่น้ าล าคลองไม่ให้เน่าเสีย 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ชุมชนในพืน้ท่ีเขตจังหวัด

เชยีงใหม่มีจิตส านึกและ

พัฒนาเป็นเครอืขา่ยชุมชน

แห่งการปฏบัิตใินดา้นการ

แก้ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอ้มและการอนุรักษ์

ระบบนเิวศ 

3.3 ส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทดแทนและการอนุรักษพ์ลังงาน 

1. ให้ความรู้ ปลูกจิตส านกึและสรา้งแรงจูงใจของคนในท้องถิ่นด้านการอนุรักษพ์ลังงาน 

การใช้พลังงานทดแทน โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงประโยชนท่ี์จะเกิดขึ้นตอ่ตนเองและ

ท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนและน างานวจิัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนมาใชป้ฏบัิตอิย่างเป็นรูปธรรม 

เพื่อการอนุรักษพ์ลังงานในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ท่ีอยูอ่าศัยและอื่นๆ 
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4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ ์ฟืน้ฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมปิัญญาท้องถิน่ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูและ 

สบืสาน 

ศลิปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี

และภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

ชุมชนและองคก์รภาค

สังคมในทอ้งถิ่น สามารถ

อนุรักษ ์ฟื้นฟูและสบืสาน 

ศลิปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมปัิญญาอัน

เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ของตนให้ด ารงอยู่ได้อยา่ง

ยั่งยืน 

4.1 พัฒนาองค์ความรู้ 

ด้านศิลปวัฒนธรรม  

และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

1. พัฒนาองค์ความรู้และสรา้งเครือขา่ยบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2. สร้างแหลง่เรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณท้์องถิ่น เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ใน

ชุมชน โดยใชว้ัด สถานศกึษา พพิธิภัณฑ ์หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนและผู้ท่ีสนใจ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมการพัฒนาและสร้างสรรค์

งานศลิปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาตา่งๆ  
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูและ 

สบืสาน 

ศลิปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี

และภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

ชุมชนและองคก์รภาค

สังคม ในท้องถิ่นสามารถ

อนุรักษ ์ฟื้นฟูและสบืสาน

ศลิปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมปัิญญา

อันเป็นเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่

ได้อยา่งยั่งยืน 

4.2 อนุรักษแ์ละส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

1. ปลูกจิตส านกึการอนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้

เด็กและเยาวชนในชุมชน นอกเหนอืจากสถาบันการศึกษา 

2. รณรงค์การใชภ้าษา/การแตง่กายลา้นนา การอนุรักษอ์ักษรเมอืง ดนตรีพืน้บ้าน ส่งเสริม

วัฒนธรรมประเพณใีนโรงเรียนฯ รวมถึงการอนุรักษด์้านสถาปัตยกรรมตา่งๆ แห่งล้านนา มี

การออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลกัษณท์างด้านศิลปะ 

3. ส่งเสริมชุมชนในการจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมลา้นนาและคุณธรรม

จรยิธรรม รวมถึงกจิกรรมทางศาสนา  

4. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนรัุกษว์ัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าในทอ้งถิ่น รวมถึง

กิจกรรมทางศาสนา 

5. เฝูาระวังและปอูงกันผลกระทบจากการเข้ามาของวัฒนธรรมตา่งชาตท่ีิมีต่อวถิีชีวิตชุมชน 

4.3 การเผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่

ภายนอก 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้เกิด

การรับรู้อย่างแพร่หลาย 

2. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นไปยังสถานท่ีต่างๆภายนอก 

เชน่ การจัดกิจกรรม Roadshow การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกีย่วกับศิลปวัฒนธรรมและ

การท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างแพร่หลายและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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     5) การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชวีิต 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนา

การศึกษา 

สาธารณสุขและ

คุณภาพชีวิต 

ประชาชนกลุ่มตา่งๆ

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ

เยาวชน ผู้สูงอาย ุคนพกิาร

และผู้ประสบปัญหาทาง

สังคม ได้รับบริการและ

สวัสดกิารจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอยา่ง

ท่ัวถึง รวดเร็วและเป็น

ธรรมบนพืน้ฐานของการ

พึ่งพาตนเอง 

5.1 ส่งเสริมการศึกษาและ

การเรียนรู้ตลอดชวีติ  

1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ดา้นตา่งๆ ท่ีเป็นการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ และการศกึษา

ตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพพร้อมท้ังเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มแหลง่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท่ี

เหมาะสมและเพยีงพอส าหรับประชาชน  กลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย รวมถึง

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 

2. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการทางศกึษาของสถานศกึษาในสังกัด

และสถานศึกษาอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษา

ส าหรับประชาชนทุกระดับ และพัฒนาความพร้อมตอ่การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5.2 การสง่เสริมสุขภาวะท่ีดี

ของคนในชุมชน  

1. พัฒนาระบบสวัสดกิารและบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค 

รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้ประชาชนในชุมชนสามารถ

เข้าถึงบริการได้สะดวกและทั่วถงึ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมคีวามรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัด

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 

3. จัดให้มีพืน้ท่ีส าหรับออกก าลังกาย เชน่ สนามกีฬา ลานกีฬา ลานสุขภาพ และส่งเสริม

กิจกรรมกีฬา นันทนาการ ตลอดจนพัฒนาบุคคลตัวอยา่งที่ประสบความส าเร็จด้านกีฬาใน

ชุมชน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการออกก าลังกาย 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนา

การศึกษา 

สาธารณสุขและ

คุณภาพชีวิต 

ประชาชนกลุ่มตา่งๆ

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ

เยาวชน ผู้สูงอาย ุคนพกิาร

และผู้ประสบปัญหาทาง

สังคม ได้รับบริการและ

สวัสดกิารจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอยา่ง

ท่ัวถึง รวดเร็วและเป็น

ธรรมบนพืน้ฐานของการ

พึ่งพาตนเอง 

5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ

และผู้ดอ้ยโอกาส  

1. รวบรวมขอ้มูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น เพื่อก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์ผู้ดอ้ยโอกาส 

ผู้สูงอาย ุผู้ประสบปัญหาสังคม ท้ังในดา้นการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัย 

การยังชีพ การผลิต  

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ดอ้ยโอกาสทุกกลุม่ เชน่ ทางลาดส าหรับ 

ผู้พิการ การรักษาพยาบาล 

3. ส่งเสริม และพัฒนาการรวมกลุม่อาชพีให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน/ท้องถิ่น ตามศักยภาพของ

ชุมชน เพื่อให้มงีานท า มรีายได้ พึ่งพาตนเองได ้
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6) ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การปูองกัน 

บรรเทาสาธารณ

ภัยและการรักษา

ความเป็น

ระเบียบ

เรียบร้อยใน

ชุมชน 

 

 

 

 

ประชาชนมคีวามสามัคคี

และความสมานฉันท์ในหมู่

คณะสามารถปอูงกันและ

รับมอืกับสาธารณภัยตา่งๆ 

ได้อยา่ง มปีระสิทธิภาพ 

สามารถลดปัญหา 

ยาเสพติดและความ 

ไมป่ลอดภัย ในชีวิตและ 

ทรัพย์สนิในชุมชน 

 

 

6.1 การรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความปลอดภัย

ในชุมชน 

1. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครอืขา่ยอาสาสมัครชุมชน ต ารวจบา้นเพื่อเฝูาระวังและรักษาความ

สงบเรียบร้อยของชุมชน 

2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดกจิกรรมดา้นตา่งๆ เพื่อปูองกันภัยต่างๆ ท่ีอาจเกิดในชุมชน 

อันเกี่ยวกับการละเมดิและการประกอบอาชพีท่ีผิดกฎหมายรวมถึงภัยจากอุบัตเิหตุจราจรบน

ท้องถนน 

3. สร้างกิจกรรมสง่เสริมการมสี่วนร่วม เพื่อพัฒนาความเขม้แข็งและความสามคัคีของหมูบ้่าน 

เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมโีอกาสในการเสนอปัญหา ความตอ้งการและก าหนดนโยบาย 

กฎระเบียบของชุมชน เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การปูองกัน 

บรรเทาสาธารณ

ภัยและการรักษา

ความเป็น

ระเบียบ

เรียบร้อยใน

ชุมชน 

 

ประชาชนมคีวามสามัคคี

และความสมานฉันท์ในหมู่

คณะสามารถปอูงกันและ

รับมอืกับสาธารณภัยตา่งๆ 

ได้อยา่ง มปีระสิทธิภาพ 

สามารถลดปัญหา 

ยาเสพติดและความ 

ไมป่ลอดภัย ในชีวิตและ 

ทรัพย์สนิในชุมชน 

 

6.2 การปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย  

1. ส่งเสริมการสร้างเครอืขา่ยอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) กลุ่ม

อาสาสมัครดับไฟปุา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งจูงใจในการด าเนนิกิจกรรมจิต

อาสาของประชาชนในชุมชน เพื่อปูองกันดูแลความสงบเรียบร้อยและภัยพิบัตติา่งๆท่ีอาจ

เกิดขึ้น 

2. พัฒนาระบบและปรับปรุงระบบและประสิทธิภาพงานการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและ

รักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอยา่งพอเพยีง ในดา้นบุคลากร  งบประมาณ  เครื่องมือ 

อุปกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศด้านการบริหารจัดการและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การปูองกัน 

บรรเทาสาธารณ

ภัยและการรักษา

ความเป็น

ระเบียบ

เรียบร้อยใน

ชุมชน 

ประชาชนมคีวามสามัคคี

และความสมานฉันท์ในหมู่

คณะสามารถปอูงกันและ

รับมอืกับสาธารณภัยตา่งๆ 

ได้อยา่ง มปีระสิทธิภาพ 

สามารถลดปัญหา 

ยาเสพติดและความ 

ไมป่ลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพย์สนิในชุมชน 

6.3 การปูองกันและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด อบายมุข

และปัญหาแรงงานตา่งดา้ว 

1. บูรณาการความร่วมมอืระหว่างองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข เชน่ โรงเรียน วัด องคก์รภาคเอกชน ผู้ประกอบการและ

ประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อก าหนดมาตรการเฝูาระวัง ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น

อย่างตอ่เนื่องและจริงจัง ตัง้แตร่ะดับครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างเป็นระบบ 

2. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานตา่งด้าว ตลอดจนเตรียมความพร้อม เฝูาระวังระวังและ

ปูองกันปัญหาจากแรงงานตา่งด้าวท้ังในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย 
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7) ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การบริหาร

จัดการบ้านเมอืง

ท่ีด ี

องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีกระบวนการ

บริหารจัดการภายใตห้ลัก 

ธรรมาภบิาลและ 

การจัดบริการสาธารณะ

แก่ประชาชนท่ีมี

ประสิทธิภาพและเกิด 

ผลสัมฤทธ์ิ 

7.1 พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรท้องถิ่น 

1. พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มคีวามรู้ความสามารถในการปฏบัิตงิานและการบริการประชาชน

อย่างมปีระสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความพงึพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น  

2. เสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจและทัศนคตท่ีิดขีองบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการ

ให้บริการประชาชน 

7.2 พัฒนาประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการภายใตห้ลัก

ธรรมาภบิาล 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบงานและการให้บริการประชาชน   โดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและ 

ความคุ้มคา่ในการปฏบัิตภิารกจิ ค านึงถึงความต้องการของประชาชน   

2. พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแขง็และโปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมอืเป็นภาคีหรือข้อตกลง

ความร่วมมอื และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยค านงึถึง

ผลประโยชนส์าธารณะของผู้รับบริการเป็นหลัก โดยยึดหลักปฏบัิตติามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

มกีารเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร และการมสี่วนร่วมของชุมชน 

3. จัดหาเคร่ืองมอืและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 

ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาทอ้งถิ่นสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

การบริหาร

จัดการบ้านเมอืง

ท่ีด ี

องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีกระบวนการ

บริหารจัดการภายใตห้ลัก 

ธรรมาภบิาลและการ

จัดบริการสาธารณะแก่

ประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ

และเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในการ

ตรวจสอบควบคุม  

1. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน กลุ่มองค์กร หนว่ยงานและผู้มี

ส่วนได้เสียจากการด าเนนิงานในการพัฒนาของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในการ

เสนอแนะความคิดเห็นในการก าหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประสาน

ประโยชนข์องภาคส่วนตา่ง ๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล 

2. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามท่ีกฎหมายก าหนดและ

ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

 


