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2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
 

  ๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
 “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่นโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชน”
 ๒. พันธกิจ

 ๑. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
 ๒. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

กฎหมายบัญญัติ
 ๓. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 ๖. ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

 ๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๔. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา

  สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร์ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ ระบบสาธารณูปโภค
ทางการเกษตร
โดยเฉพาะ  

     การคมนาคมขนส่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง  

๑.๑.๑ ร้อยละของการกระจาย

งบประมาณและโครงการด้าน การ
คมนาคมขนส่งในแต่ละพื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตร ์

 

 

 

 

 

๑.๑.๒ ร้อยละของระดับความ พึง
พอใจเฉลี่ยของประชาชนต่อระดับ
ความพึงพอใจสูงสุดของระบบ
สาธารณูปโภคทางการเกษตรของ
ประชาชน  

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งที่
จ าเป็น 
 
 
 
 

 
 

 
๒. พัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตรเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

 
 
 
 
 

๑. พัฒนาโครงสร้างทางการเกษตร เช่น การพัฒนาแหล่งน้ า แหล่งน้ า
ธรรมชาติ ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรที่เหมาะสม สามารถตอบสนอง
ความจ าเป็นและความต้องการของคนในท้องถิ่น มีความสอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การสร้างงานและ
กระจายรายได้อย่างท่ัวถึง  

๒. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนหรือสะพานข้ามแม่น้ าให้ได้มาตรฐาน
ที่ด ีมีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย จัดให้มีป้ายเส้นทาง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่เหมาะสม
เพียงพอ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการคมนาคมขนส่งทางน้ า  

 
๑. พัฒนาโครงสร้างทางการเกษตร เช่น การพัฒนาแหล่งน้ า แหล่งน้ า   

ธรรมชาติ ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรที่ เหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของคนในท้องถิ่น  มีความ
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
การสร้างงานและกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง  

๒. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนหรือสะพานข้ามแม่น้ าให้ได้มาตรฐาน
ที่ด ีมีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย จัดให้มีป้ายเส้นทาง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่เหมาะสม
เพียงพอ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการคมนาคมขนส่งทางน้ า  

๓. ผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการขนส่งสาธารณะทางการเกษตร และ
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ยุทธศาสตร์ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 

 

 ขนส่งมวลชนท่ีเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ
การใช้งานของประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศ
และต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

๑.๒  ภาคเกษตรกรรม
สามารถสรา้งมูลค่าเพิ่ม
และมีการกระจายรายได้
อย่างเหมาะสม  

 
 

๑.๒.๑ ร้อยละของมลูคา่เพิม่ของ
สินค้าเกษตร   
๑.๒.๒ ร้อยละของการขยายตัวของ
ผลติภณัฑม์วลรวมภาคเกษตรของ
จังหวัดเชียงใหม่  
 

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตรเพื่อสร้างมลูคา่ 
เพิ่มให้แกผ่ลผลติทางการ 
เกษตร 

 

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทางการเกษตรในทุกๆ ด้าน เพื่อให้
สามารถป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากภัยแล้งที่มีตอ่ภาคเกษตรกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. ปรับปรุงและพัฒนา่ระบบสาธารณูปโภคทางการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และลดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า เช่น การจัดตั้ง
และดูแลตลาดกลางรับซื้อ-ขาย ในชุมชน หรือร่วมมือกับชุมชนข้างเคียง     

๓. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างมีส่วนร่วม  ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ ๒ : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ ชุมชนยึดถือและ
ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

๒.๑.๑ ร้อยละของชุมชนที่มี
ความรู้และปฏิบตัิตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
ชุมชนทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 

๑. ส่ ง เ ส ริ มและพัฒนากา ร
เกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง
ภู มิ คุ้ ม กั น ใ ห้ กั บ ร ะ บ บ
เศรษฐกิจในท้องถิ่น 
 
 
 

๑. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิตทางด้าน
การเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพื้นฐานวัฒนธรรมของ
ชุมชนเป็นส าคัญ ตลอดจนการสนับสนุน ต่อยอดและขยายผลความส าเร็จ
การพัฒนาโครงการหลวง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
การเกษตร  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับภาคการเกษตรในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ การจัดเก็บรักษา
ผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการให้บริการวิชาการด้านการเกษตร 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ตลอดจนรณรงค์
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 และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพื่อการบริโภคและการ
ผลิตเพื่อจ าหน่ายในชุมชน 

๓. ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพเสริมต่อยอดจากอาชีพเกษตรกร โดยอาจ
สร้างกลุ่มอาชีพ หรือสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม 
และผลักดันให้เกิดการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 

๔. ส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชนบนพื้นฐานของความเข้าใจ และความ
พร้อมของชุมชน  

๕. เสริ มสร้ า งค่ านิ ยมในการบริ โ ภคสิ นค้ า ชุมชน  และสินค้ าที่ ผลิ ต
ภายในประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์ ๒ : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

๒.๒ ท้องถิ่นมีการพฒันา
ด้านการท่องเที่ยว 
วิสาหกิจชุมชน ให้มีความ
พร้อมแข่งขันและรองรับ
ผลกระทบจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

๒.๒.๑ ร้อยละของท้องถิ่นที่มี
การพฒันาด้านการท่องเที่ยว 
หรือวิสาหกิจในชุมชนเพิ่มขึ้น  
๒.๒.๒ ร้อยละของ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

๒. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวในชุมชน มีความ
พร้อมแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

 
 
 
 

 
 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
เดิมและเพิ่มกิจกรรมใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ 
และเชิงนิเวศ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี บนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วม เหมาะสมกับศักยภาพและเกิดประโยชน์ต่อคนใน
ท้องถิ่น  

๒. ศึกษา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. สร้างการมีส่วนร่วมและเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  เอกชนและ
ท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว หรือวิสาหกิจชุมชน 
ในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวหรือ
สินค้าชุมชน ให้เป็นท่ีรู้จักทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ ๒ : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

  ๓. พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และ
บริการเพื่อรองรบั
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 

๑. พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
ประกอบด้วย การตลาด การผลิต/การบริการ การบริหารจัดการและ
การเงิน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การศึกษาและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดการค้าอาเซียน  

๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนมีอ านาจในการต่อรองการจัดหาปัจจัย
การผลิต เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศร่วมกันในลักษณะกลุ่มเครือข่าย โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน  

๓. ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพ สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/บริการ การตลาดและการขายที่เช่ือมโยงสู่ตลาด
ภายนอก  
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ยุทธศาสตร์ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ ชุมชนมสี่วนร่วมในการ

ปฏิบัติเพื่อป้องกันและ

แก้ปัญหาในด้านการจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

ระบบนิเวศ 

๓.๑.๑ ร้อยละของชุมชนทีม่ีส่วน

ร่วมในการปฏบิัติเพื่อป้องกันและ

แก้ปัญหาในด้านการจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม

และการอนรุักษ์ระบบนเิวศต่อ

ชุมชนทั้งหมด 

 

 
 
 

๑. อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมโดย

ชุมชน 

๑. พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*   

๒. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เช่น ปลูกป่าในพื้นที่ต้น

น้ า พื้นที่สาธารณะ สร้างฝายต้นน้ าล าธาร โดยให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักใน

การริเริ่มด าเนินการและโดยภาครัฐ  

๓. ก าหนดบทบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงกฎระเบียบด้าน

สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่  การก าหนดขอบเขตพื้นที่  (Zoning) 

อย่างเป็นรูปธรรม และน ากฎระเบียบมาบังคับใช้อย่างจริงจัง ตลอดจนน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลการครอบครองพ้ืนท่ี 

๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่ส่งผล กระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม   

๕. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจที่

ถูกต้อง ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

* เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้จะด าเนินการแก้ไขในนาม

ของส่วนรวม (Collective action) ทั้งผ่านการใช้กระบวนการเวทีประชาคมเพื่อ

สร้างความตระหนักถึงปัญหาร่วมกันและเพื่อระดมความคิดเห็นในการหาทางแก้ไข 

ทั้งใช้การลงมือลงแรงร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การปลูกป่า การท าแนวกันไฟป่า 

การรวมกลุ่มเป็นอาสาสมัครเพื่อลาดตระเวนและป้องกันการกระท าการที่เป็นต้นเหตุ

ของปญัหา หรือใช้การท าสัญญาประชาคมในชุมชนโดยการก าหนดเป็นกฎกติกาของ
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

ชุมชนหรือกฎบ้าน ฯลฯ เป็นต้น) 

 

ยุทธศาสตร์ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  ป้องกัน แก้ปัญหา
ขยะและมลภาวะใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน้ าเสีย ขยะมูลฝอย  
ปัญหาหมอกควันให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถด าเนินการด้วย
ตนเองมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

๒. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น  ทั้งภาครัฐ  เอกชนในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม   

๓. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน เช่น การแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า  

๔. การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะมี
การคัดแยกที่เหมาะสม มีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และสร้างประโยชน์จากขยะใน
ชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาแม่น้ าล าคลองไม่ให้เน่าเสีย 

๕. สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะและ
มลภาวะเพื่อน ามาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติ  ขยายผลสู่ชุมชนและท้องถิ่นอื่น โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาคเอกชน เช่น การพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูล
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๓.๑.๒ จ านวนชุมชนที่มี

ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงาน

ทดแทน และน ามาใช้ใน

ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับ

บริบทของพื้นที ่

 

 
๓. ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงาน 

ฝอย การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  
๑. ส่งเสริม สนับสนุนและน างานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมาใช้

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และขยายไปยังภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 

๒. ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจของคนในท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน  
การใช้พลังงานทดแทน โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 
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 ยุทธศาสตร์ ๔ : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

๔.๑ ชุมชนและองค์กรภาค

สังคมในท้องถิ่น สามารถ

อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 

ศิลป วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญัญาอัน

เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

 ๑.  พัฒนาองค์ความรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

และภมูิปัญญาท้องถิ่น

ในเชิงองค์รวม 

๑. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น เชื่อมโยงแหล่ง

การเรียนรู ้ในชุมชน เช่น การใช้วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที ่ที่

เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้

เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและใช้งานแหล่งเรียนรู้เดิมที่มี

อยู่ให้สามารถใช้งานได้และมีความน่าสนใจ   

๒. สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแกนหลักในการศึกษา รวบรวมภูมิปัญญาในท้องถิ ่น 

และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะ  ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การเสวนา การประชุมใน

ชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ ๔ : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

 ๔.๑.๑ จ านวนกิจกรรมอนรุักษ์
และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในชุมชนที่มีการฟื้นฟูและ
สืบสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑.๒ จ านวนครั้งในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 

๒. อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓. เผยแพร่ศลิป 
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่
ภายนอก 

๑. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ตามค าสอนของศาสนา         
๒. ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบัน

รากฐานให้เด็กและเยาวชนในชุมชน นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา เช่น 
รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา การอนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรีพื้นบ้าน 
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียนฯ รวมถึงการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรม
ต่างๆ แห่งล้านนา มีการออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ 

๓. ส่งเสริมชุมชนในการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและคุณธรรมจริยธรรม
ในชุมชน 

๔. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าในท้องถิ่น            
๕. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจาก

การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน 
๖. สนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ ในด้านอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๑. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น เอกสาร รายการโทรทัศน์ สื่อ online เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ให้เกิดการ
รับรู้ในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนาและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังสถานที่ต่างๆ
ภายนอก เช่น การจัดกิจกรรม Roadshow การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ ๕ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ กลุ่มเด็ก เยาวชน และ
ผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสรมิ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 
๕.๒ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ
และผูป้ระสบปัญหาทาง
สังคม ไดร้ับบริการและ
สวัสดิการอย่างท่ัวถึง 
รวดเร็วและเป็นธรรม บน
พื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเอง 

๕.๑.๑ ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่อการได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 
 
 

 
 
๕.๒.๑ ร้อยละของคนในชุมชนมีสขุ
ภาวะที่ด ี
 
 

๑. ส่งเสริมการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  
 
 
 
 
 

 
๒. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
ของคนในชุมชน  

๑. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับประชาชน  กลุ่มอาชีพและ
การรวมกลุ่มตามอัธยาศัย  

๒. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางการศึกษา  และ
การศึกษาวิจัยของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ลดความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับประชาชนทุกระดับ พัฒนาความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

๑. พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพที่
มีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก
และทั่วถึง (๓ คะแนน) 

๒. ส่งเสริมเครือข่ายด้านสาธารณสุขในการ เฝ้าระวัง ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ 
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการป้องกันโรคและ
สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน  (๓ คะแนน) 

๓. สนบัสนุนการศึกษา พัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพรให้เป็นท่ียอมรับในชุมชน (๒ คะแนน) 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึง
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์๕ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ต่อ) 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

 ๕.๒.๒ ร้อยละของระดับความ 
พึงพอใจของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่อการเข้าถึง
สวัสดิการทางสังคม 
 

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน สตรี 
คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส  

๑. ส ารวจรวบรวมข้อมูลเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น เพื่อ
จัดท าแผน ก าหนดแนวทางในการจัดสวัสดิการทางสังคม ทั้งในด้านการศึกษา การ
พัฒนาอาชีพ และการเข้าถึงปัจจัยการยังชีพ 

๒. พัฒนาการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 
 เช่น การจัดท าทะเบียนเพื่ออ านวยความสะดวกในการรับบริการด้านต่างๆ การ
สร้างทางลาดส าหรับผู้พิการ     การรักษาพยาบาล เป็นต้น 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่ม
ประชาชนเป้าหมาย สนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมคุ้มครอง
เด็ก ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้สูงอายุ 

๔. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มประชาชนเป้าหมายในชุมชน/ท้องถิ่นตาม
ศักยภาพ รวมทั้งสนับสนุนด้านการตลาด เพื่อให้มีงานท า มีรายได้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

ยุทธศาสตร์ ๖. การป้องกัน บรรเทาสาธารณ ภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

 ๖.๑ ประชาชนมี
ความสามัคคีและ
ความสมานฉันท์ใน
หมู่คณะ สามารถ
ป้องกันและรับมือ
กับสาธารณภัย
ต่างๆ ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๑.๑ ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ป้องกันและรับมือกับ
สาธารณภัยต่างๆ ใน
ชุมชน 
 
 
 
 

๑. รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัย
ในชุมชน 

 
 
 
 
 
๒. ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 
 

 
 
 
 

๑. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน ต ารวจบ้าน กลุ่มจิตอาสา , อปพร. , อสม. เพื่อ
เฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  

๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ , ให้ความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น
ในชุมชน  

๓. พัฒนาบทบาทความร่วมมือ และบูรณาการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
 
 
 

๑. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) กลุ่มอาสาสมัคร
ดับไฟป่า 

๒. พัฒนา ปรับปรุงระบบเพิ่มประสิทธิภาพงานการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ
ปลอดภัยในชุนชนอย่างพอเพียง 

๓. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการและป้องกันปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย  สาธารณภัย รวมถึงการ
เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที 

๔. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนด้านสาธารณภัย 
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ยุทธศาสตร์  ๖. การป้องกัน บรรเทาสาธารณ ภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

๖.๒ ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
แก้ไขลดปญัหายา
เสพติดและความ        
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชน 

๖.๒.๑  ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแกไ้ขลด
ปัญหายาเสพตดิและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินในขุมขน 

 

๓. ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อบายมุขและ
ปัญหาแรงงานต่าง
ด้าว 

๑. บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุขปัญหาแรงงานต่าง
ด้าว อย่างมีระบบ เช่น โรงเรียน วัด องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น 
ฯลฯ เพื่อก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
ด าเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง  

๒. ส่งเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก  และเยาวชน  เพื่อป้องกันปัญหายา
เสพติด   

๓. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและการให้สิทธิของคนพื้นที่สูง ให้มีสิทธิตามที่กฎหมาย
ก าหนด ตลอดจนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังผลกระทบ และป้องกัน ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก
แรงงานต่างด้าวท้ังในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย 
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ยุทธศาสตร์  ๗ : การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

 ๗.๑ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
กระบวนการบริหาร
จัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
 
 
 ๗.๒ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการ
จัดบริการสาธารณะ
แก่ประชาชนภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 
 

 ๗.๑.๑ ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ท างานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 ๗.๒.๑ จ านวนข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
บริหารจดัการภายใต้
หลักธรรมาภิบาลลดลง 

๑. พัฒนากระบวน 
การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมา 
ภิบาล 
 

 
 
๒. พัฒนาประสิทธิ- 
ภาพในการบริหาร
จัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 
 

๑. เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม รักษาวินัยและธรรมาภิบาลที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก สร้างขวัญ ก าลังใจและทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการให้บริการประชาชน  

๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  การจัดอบรมในด้านการบริหารจัดการธรร
มาภิบาล    

๓. พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลงความ
ร่วมมือ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
ของผู้รับบริการเป็นหลัก ภายใต้การตัดสินใจที่ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  การรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
การพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูล
หน่วยงานตามกฎหมาย   

๔. จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

๕. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงความต้องการของประชาชน   
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ยุทธศาสตร์  ๗ : การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

  ๓.  ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนในการ

ตรวจสอบควบคุม  

๑. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน กลุ่มองค์กร หน่วยงานและผู้มีส่วนได้

เสียจากการด าเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความ

คิดเห็นในการก าหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ 

ให้เสมอภาคและมีความสมดุล   

๒. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนด และการเปิดเผย

ข้อมูลการด าเนินงานเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  
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 ๒.๖ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ : องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

แบบ  ยท ๐๔ 
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๒.๗ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

แบบ ยท .๕ 

1.1.1ร้อยละของจ านวน

หมู่บ้านที่ได้รับการับการ

จัดสรรงบประมาณ

โครงการ ต่อหมู่บ้าน

ทั้งหมด (30% ) 

 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิ

และสงัคม 

4.1 ชุมชนและองค์กรภาคสังคมใน

ท้องถ่ิน สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ

สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมปิัญญาอันเป็น

เอกลักษณ์ของท้องถ่ินให้ด ารงอยู่

ได้อย่างยั่งยืน 

1.1 ระบบสาธารณูปโภคทาง

การเกษตร โดยเฉพาะการ

คมนาคมขนส่งมปีระสิทธิภาพ

สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนอย่างทั่วถึง 

2.1.1 ร้อยละของชุมชนที่มีความรู้

และปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงต่อชุมชนทัง้หมด 

2.2 ท้องถ่ินมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

วิสาหกจิชุมชน ให้มีความพร้อมแข่งขัน

และรองรบัผลกระทบจากการเข้าร่วม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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1.1.2 ร้อยละของระดับความพงึพอใจ

เฉลี่ยของประชาชนต่อระดับความพึง

พอใจสูงสุดของระบบสาธารณูปโภค

ทางการเกษตรของประชาชน 

1.2.2 ร้อยละของการขยายตัวของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของ

จังหวัดเชียงใหม่ 

2.2.1 ร้อยละของท้องถ่ินที่มี

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

หรือวิสาหกิจในชุมชนเพิ่มข้ึน 
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1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง

การเกษตร โดยเฉพาะด้าน

การคมนาคมขนสง่ที่

สอดคล้องกับการพฒันา

เศรษฐกจิและสังคม 

2.พัฒนาการบรหิารจัดการ

โครงสร้างพื้นฐานทาง

การเกษตรเพือ่รองรบัการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 

2.ส่งเสริมใหท้้องถ่ินมกีาร

พัฒนาศักยภาพด้านการ

ท่องเที่ยวในชุมชน มีความ

พร้อมแข่งขันในประชมคม

เศรษฐกจิอาเซียน 

3.พัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการและวิสาหกจิ

ชุมชน เพื่อยกระดบัมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการ

เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงและสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กบัระบบ

เศรษฐกจิในท้องถ่ิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี 

พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

1.1 ระบบ 
สาธารณูปโภคทาง
การเกษตรโดยเฉพาะ 
การคมนาคมขนส่ง 
มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนอย่างทั่วถึง 

๑.๑.๑. ร้อยละของ

จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณ

ด าเนินโครงการ ต่อ

จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 

 ร้อยละ 
๒๐ 

ร้อยละ 
๒๕ 

ร้อยละ 
๒๘ 

ร้อยละ 
๓๐ 

๑.๑.๒. ร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อโครงสร้าง

พื้นฐานทางการเกษตร

เพื่อรองรับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

 ไม่น้อย
กว่า 

๘๐ % 

ไม่น้อย
กว่า 

๘๒ % 

ไม่น้อย
กว่า 

๘๔ % 

ไม่น้อย
กว่า 

๘๕ % 

๑.๒  ภาคเกษตร 
กรรมสามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่และมีการ
กระจายรายได้อย่าง
เหมาะสม 
 

๑.๒.๑ ร้อยละของ
มูลคา่เพิม่ของสนิค้า
เกษตร 
 

ส านักงาน

เศรษฐกิจ

การเกษตร

จังหวัด

เชียงใหม ่

ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๒ 

ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๒ 

ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๒ 

ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๒ 

๑.๒.๒ ร้อยละของการ
ขยายตัวของผลิตภณัฑ์
มวลรวมภาคเกษตรของ
จังหวัดเชียงใหม ่

 

ส านักงาน

เศรษฐกิจ

การเกษตร

จังหวัด

เชียงใหม ่

ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๒ 

 

 กลยุทธ ์
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๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร โดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่งที่สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

  ๒. พัฒนาการบริหารจดัการโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

๓. พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลค่า

ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี 

พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

๒.๑ ชุมชนยึดถือ
และปฏิบตัิตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เกิดภูมคิุ้มกันทาง
เศรษฐกิจ 
 

๒.๑.๑ ร้อยละของ
ชุมชนที่มีความรู้และ
ปฏิบัติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต่อชุมชน
ทั้งหมด 
 

 ร้อยละ  
๕ 
 

ร้อยละ 
 ๑๐ 

 

ร้อยละ  
๑๕ 

 

ร้อยละ  
๒๐ 

 

๒.๒ ท้องถิน่มีการ

พัฒนาด้านการ

ท่องเที่ยวหรือ

วิสาหกิจ ในชุมชน 

ให้มีความพร้อม

แข่งขันและรองรับ

การเข้าร่วม

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

๒.๒.๑ ร้อยละของ

ท้องถิ่นทีม่ีการพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยวหรือ

วิสาหกิจในชุมชน

เพิ่มขึ้น 

 ร้อยละ 
 ๑๕ 

 

ร้อยละ 
 ๒๐ 

 

ร้อยละ  
๒๕ 

 

ร้อยละ  
๓๐ 

 

๒.๒.๒ ร้อยละของ
ผู้ประกอบการที่ได้รับ
การส่งเสริม พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
 

 ร้อยละ  
๑๕ 

 

ร้อยละ 
 ๒๐ 

 

ร้อยละ  
๒๕ 

 

ร้อยละ  
๓๐ 

 

 

 กลยุทธ ์
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบ

เศรษฐกิจในท้องถิ่น 



    27 
 

 

๒. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในชุมชน มีความพร้อมแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

๓. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
บริการเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลค่า

ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี 

พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

๓.๑ ชุมชนมสี่วนร่วม

ในการปฏิบัตเิพื่อ

ป้องกันและแก้ปัญหา

ในด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและ        

การอนุรักษ์ระบบ

นิเวศ 

๓.๑.๑ ร้อยละของ

ชุมชนที่มีส่วนร่วมใน

การปฏิบัตเิพื่อป้องกัน

และแก้ปัญหาในด้าน

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม

และการอนรุักษ์ระบบ

นิเวศต่อชุมชนทั้งหมด 

 

 ร้อยละ  
๕๐ 

 

ร้อยละ 
  ๖๐ 

 

ร้อยละ  
 ๗๐ 

 

ร้อยละ  
๘๐ 
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เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลค่า

ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี 

พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

๓.๑.๒ จ านวน
ชุมชนที่มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้
พลังงานทดแทน
และน ามาใช้ใน
ท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่ 
 

 อย่างน้อย
อ าเภอละ ๑ 

ชุมชน 

อย่างน้อย
อ าเภอละ ๑ 

ชุมชน 

อย่างน้อย
อ าเภอละ ๑ 

ชุมชน 

อย่างน้อย
อ าเภอละ ๑ 

ชุมชน 

 

 กลยุทธ ์

๑. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
๒. ป้องกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 
๓. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลค่า

ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี 

พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

๔.๑ ชุมชนและ ๔.๑.๑ จ านวน  อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย 
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เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลค่า

ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี 

พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

องค์กรภาคสังคมใน

ท้องถิ่น สามารถ

อนุรักษ ์ฟื้นฟูและสืบ

สาน ศิลป วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาอันเป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิน่

ให้ด ารงอยู่ได้อย่าง

ยั่งยืน 

กิจกรรมอนรุักษ์และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในชุมชนที่มี
การฟื้นฟูและ 
สืบสาน 

 

อปท. ละ 
๑ กิจกรรม 

 

อปท. ละ  
๑ กิจกรรม 

 

อปท. ละ  
๑ กิจกรรม 

 

อปท. ละ  
๑ กิจกรรม 

 

๔.๑.๒ จ านวนครั้งใน

การเผยแพร่ศลิปวัฒน 

ธรรมท้องถิ่นออกสู่

ภายนอก 

 อย่างน้อย 
อปท. ละ 
๑ ครั้ง 

 

อย่างน้อย 
อปท. ละ 
๑ ครั้ง 

 

อย่างน้อย 
อปท. ละ  
๑ ครั้ง 

 

อย่างน้อย 
อปท. ละ  
๑ ครั้ง 

 

 

 กลยุทธ ์
๑. พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 
๒. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 
๓. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลค่า

ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี 

พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

๕.๑ กลุ่มเด็ก 
เยาวชน และผู้ใหญ่ 
ได้รับการส่งเสรมิ
การศึกษาและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
 

๕.๑.๑ ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่อ
การไดร้ับการ
ส่งเสริมการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

 

ข้อมูล จปฐ. ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ 

๕.๒ กลุ่มผู้สูงอายุ 

คนพิการและผู้

ประสบปัญหาทาง

สังคม ไดร้ับบริการ

และสวสัดิการอย่าง

ทั่วถึง รวดเร็วและ

เป็นธรรม บน

พื้นฐานของการ

พึ่งพาตนเอง 

๕.๒.๑ ร้อยละของคน
ในชุมชนมีสุขภาวะที่ด ี
 

ข้อมูล จปฐ. ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  

๘๐ 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  

๘๐ 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  

๘๐ 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  

๘๐ 

๕.๒.๒ ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่อ
การเข้าถึงสวัสดิการ
ทางสังคม 

 

 ไม่น้อย
กว่า 

๘๐ % 

ไม่น้อย
กว่า 

๘๒ % 

ไม่น้อย 
กว่า 

๘๔ % 

ไม่น้อย 
กว่า 

๘๕ % 

 

 กลยุทธ ์
๑. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การป้องกัน บรรเทาสาธารณ ภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลค่า

ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี 

พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

 ๖.๑ ประชาชนมี
ความสามัคคีและ
ความสมานฉันท์ใน
หมู่คณะ สามารถ
ป้องกันและรับมือ
กับสาธารณภัยต่างๆ 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ๖.๑.๑ ร้อยละ
ของ ระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ป้องกันและรับมือ
กับสาธารณภัย
ต่างๆ ในชุมชน 

 

 ไม่น้อย
กว่า 

๘๐ % 

ไม่น้อย
กว่า 

๘๒ % 

ไม่น้อย 
กว่า 

๘๔ % 

ไม่น้อย 
กว่า 

๘๕ % 

 ๖.๒ ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการป้องกัน

แก้ไขลดปญัหายา

เสพติดและความ        

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินในชุมชน 

 ๖.๒.๑  ร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการ

ป้องกันแก้ไขลด 

ปัญหายาเสพตดิ 

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยส์ินใน 

ชุมชน 

 ไม่น้อย
กว่า 

๘๐ % 

ไม่น้อย
กว่า 

๘๒ % 

ไม่น้อย 
กว่า 

๘๔ % 

ไม่น้อย 
กว่า 

๘๕ % 

 

 กลยุทธ ์
๑. รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
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๒. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลค่า

ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี 

พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

 ๗.๑ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีกระบวนการ
บริหารจดัการ
ภายใต้หลัก   ธรร
มาภิบาล 

 ๗.๑.๑ ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อ
การท างานของ
บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ไม่น้อย
กว่า 

๘๐ % 

ไม่น้อย
กว่า 

๘๒ % 

ไม่น้อย 
กว่า 

๘๔ % 

ไม่น้อย 
กว่า 

๘๕ % 

 ๗.๒ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการจัดบริการ

สาธารณะแก่

ประชาชนภายใต้

หลักธรรมาภิบาล  

 ๗.๒.๑ จ านวน อปท. 

ที่ไม่มีข้อร้องเรยีน

เกี่ยวกับการบรหิาร

จัดการภายใต้หลักธรร

มาภิบาล 

 ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ 

 

 กลยุทธ ์
๑. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดและแหล่งที่มา 

๑. ยุทธศาสตร์ (Strategic) : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ข้อมูล/ที่มา 
๑.๑.๑ ร้อยละของจ านวนหมู่บา้นที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ ต่อจ านวน
หมู่บ้านทั้งหมด 

วิเคราะห์แผนและงบประมาณ 

๑.๑.๒ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อ 
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ 

๑.๒.๑ ร้อยละของมลูค่าเพิ่มของสนิค้าเกษตร ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ๒๕๕๘ 

๑.๒.๒ ร้อยละของการขยายตัวของผลิตภัณฑม์วล
รวมภาคเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่  
 

ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ๒๕๕๘ 
หดตัวร้อยละ ๒.๙ 

 

๒. ยุทธศาสตร์ (Strategic) : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ข้อมูล/ที่มา 
๒.๑.๑ ร้อยละของชุมชนที่ยึดถือและปฏิบตัิตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อชุมชน
ทั้งหมด 

 ใช้แบบประเมินความเป็นเศรษฐกจิพอเพียงของตนเองและครอบครวั 
 รายงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

๒.๒.๑ ร้อยละของท้องถิ่นทีม่ีการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวหรือวสิาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น 

 ใช้แบบส ารวจ 
 รายงานวิเคราะหส์ถานการณ์การจัดท าข้อมูลเชิงพื้นที่จังหวัดนี้ 

รายงานสถานการณ์ทีส่ านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม ่
๒.๒.๒ ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

แบบส ารวจผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการส่งเสริมพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชน 
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๓. ยุทธศาสตร์ (Strategic) : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ข้อมูล/ที่มา 

๓.๑.๑ ร้อยละของชุมชนที่มีส่วนรว่มในการปฏิบัติ
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในดา้นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ระบบนิเวศต่อชุมชนทั้งหมด 

 แบบประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ปัญหาในด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศ 

 แบบส ารวจ 
๓.๑.๒ จ านวนชุมชนที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้
พลังงานทดแทนและน ามาใช้ในท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

 แบบส ารวจ 
 

 

๔. ยุทธศาสตร์ (Strategic) : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ข้อมูล/ที่มา 
๔.๑.๑ จ านวนกิจกรรมอนรุักษ์และส่งเสริมศลิป 
วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนที่มีการฟื้นฟูและสืบสาน 

 วิเคราะห์แผนงาน 
 แบบส ารวจ 

๔.๑.๒ จ านวนครั้งในการเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่ภายนอก 

 วิเคราะห์แผนงาน 
 แบบส ารวจ 

 

๕. ยุทธศาสตร์ (Strategic) : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ข้อมูล/ที่มา 

๕.๑.๑ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อ
การไดร้ับการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 รายงานคุณภาพชึวิตประจ าปี (จปฐ.) จากส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม ่

๕.๒.๑ ร้อยละของคนในชุมชนมีสขุภาวะที่ด ี  ข้อมูลรายงานจาก ระบบฐานข้อมลูสุขภาวะชุมชน  
 การส ารวจ ชุมชนสุขภาวะ 

๕.๒.๒ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการเขา้ถึงสวัสดิการ
ทางสังคม 

 แบบประเมินความพึงพอใจ 
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 ๖. ยุทธศาสตร์ (Strategic) : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ข้อมูล/ที่มา 
 ๖.๑.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการป้องกันและรับมอืกับสาธารณ
ภัยต่างๆ  

 แบบประเมินความพึงพอใจ 

 ๖.๒.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการป้องกัน แก้ไข ลดปัญหายาเสพ
ติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน
ชุมชน 

 แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 ๗. ยุทธศาสตร์ (Strategic) : การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ข้อมูล/ที่มา 

 ๗.๑.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการท างานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แบบประเมินความพึงพอใจ 

 ๗.๑.๒ จ านวน อปท. ท่ีไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 แบบส ารวจข้อร้องเรียน 

๒. พัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการภายใต้

หลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

๒.ป้องก้นและบรรเทา
สาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

๓.  ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนในการ

ตรวจสอบควบคุม 

 

 

 

 

๓.ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
อบายมุข และ
ปัญหาแรงงานต่าง
ด้าว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
 

๑. ยุทธศาสตร์ (Strategic) : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

๑) เป้าประสงค์ (Target) 

เป้าประสงค์ (Target) ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ (Target Indicators) 
๑.๑ ระบบสาธารณูปโภคทางการเกษตร โดยเฉพาะการ
คมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง 

๑.๑.๑ ร้อยละของจ านวนหมู่บา้นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ ต่อจ านวนหมู่บ้าน
ทั้งหมด 

๑.๑.๒ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

๑.๒  ภาคเกษตรกรรมสามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มและมีการ
กระจายรายได้ อย่างเหมาะสม 

๑.๒.๑ ร้อยละของมลูคา่เพิม่ของสนิค้าเกษตร 
๑.๒.๒ ร้อยละของการขยายตัวของผลติภณัฑม์วลรวมภาคเกษตรของจังหวัดเชียงใหม ่

 

๒) กลยุทธ์ (Strategy) 

เป้าประสงค์ (Target) กลยุทธ์ (Strategy) 
๑.๑ ระบบสาธารณูปโภคทางการเกษตรโดยเฉพาะการ
คมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและการเกษตรทีจ่ าเป็นและสอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
๒. พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางการเกตรเพื่อรองรบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

แบบ ยท. ๐ ๖ 
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๑.๒  ภาคเกษตรกรรมสามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มและมีการ
กระจายรายได้อย่างเหมาะสม 

๓.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อสร้างมลูคา่เพิม่ให้แกผ่ลผลติทางการเกษตร 
1.  

 

 

๓) ค่าเป้าหมาย (Goal) 

 
เป้าประสงค์ (Target) 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
(Target Indicators) 

 
ค่าเป้าหมาย(Goal) 

 

 
กลยุทธ์ (Strategy) 

 
๑.๑ ระบบสาธารณูปโภคทางการเกษตร
โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง 

๑.๑.๑ ร้อยละของจ านวนหมู่บา้นที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ
ต่อจ านวนหมู่บ้านท้ังหมด 

ร้อยละ ๓๐ 
2. ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

โดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่งที่
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

3. ๒. พัฒนาการบรหิารจดัการโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

๑.๑.๒ ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

ร้อยละ ๘๕ 

๑.๒  ภาคเกษตรกรรมสามารถสรา้ง
มูลค่าเพิม่และมีการกระจายรายได้   
อย่างเหมาะสม 

 

๑.๒.๑ ร้อยละของมลูคา่เพิม่ของสนิค้า
เกษตร 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒ 
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการ 
เกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แกผ่ลผลติ
ทางการเกษตร ๑.๒.๒ ร้อยละของการขยายตัวของ

ผลติภณัฑม์วลรวมภาคเกษตร 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒ 

 

๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก......ส านักการช่าง........................................................ 

แบบ ยท. ๐ ๖ 
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๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ .......๒........................ 

-ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ .......๓,.. ๗,..๘,..๙,..๑๐................. 

-ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ทื่...๑............................... 

-ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ .......๑,..๒........................ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

 
๒. ยุทธศาสตร์ (Strategic) :  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑) เป้าประสงค์ (Target) 

เป้าประสงค์ (Target) ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ (Target Indicators) 
๒.๑ ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ 
 

๒.๑.๑  ร้อยละของชุมชนทีม่ีความรู้และปฏิบตัิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจต่อชุมชนทั้งหมด 

๒.๒ ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจ ใน
ชุมชนให้มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจากการ
เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

๒.๒.๑ ร้อยละของท้องถิ่นที่มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวหรือวิสาหกิจในชุมชนเพิ่มขึ้น 
๒.๒.๒ ร้อยละของผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับการส่งเสรมิพัฒนาผลติภณัฑชุ์มชน 

 

แบบ ยท. ๐ ๖ 
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๒) กลยุทธ์ (Strategy) 

เป้าประสงค์ (Target) กลยุทธ์ (Strategy) 
๒.๑ ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุม้กันให้กับระบบ
เศรษฐกิจในท้องถิ่น 

๒.๒ ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวหรือวิสาหกิจ ใน
ชุมชน ให้มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจากการ
เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

4. ๒. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาศกัยภถาพดา้นการท่องเที่ยวในชุมชน มีความพร้อมแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน   

5. ๓. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชนและบรกิารเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 

 

 

๓) ค่าเป้าหมาย (Goal) 

 
เป้าประสงค์ (Target) 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
(Target Indicators) 

 
ค่าเป้าหมาย(Goal) 

 

 
กลยุทธ์ (Strategy) 

 
๒.๑ ชุมชนยึดถอืและปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ 
 

๒.๑.๑ ร้อยละของชุมชนมีความรูแ้ละ
ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต่อชุมชนทั้งหมด 

ร้อยละ ๒๐ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สร้างภมูิคุ้มกันรให้กับะบบเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาศกัยภถาพ
ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน มคีวามพร้อม
แข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  
๓. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ

๒.๒ ท้องถิน่มีการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว วิสาหกิจ ในชุมชน ให้มีความ
พร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๒.๒.๑ ร้อยละของท้องถิ่นทีม่ีการ
พัฒนาด้านการท่องเทีย่วหรือ
วิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  ๓๐ 

๒.๒.๒ ร้อยละของผู้ประกอบการที่ ร้อยละ  ๓๐ 

แบบ ยท. ๐ ๖ 
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(AEC) ได้รับการส่งเสรมิพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและบริการเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..............ส านักปลัด................................................ 

๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ .......๒,..๓,..๔,.. ๖........................ 

-ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ......๑,..๒,.๓,. ๖,. ๗,..๘,..๑๐................. 

-ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ทื่...๑.,.๒,..๓.............................. 

-ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ........๒.,..๓......................... 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่  

 

 ๓. ยุทธศาสตร์ (Strategic) : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แบบ ยท. ๐ ๖ 
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๑) เป้าประสงค์ (Target) 

เป้าประสงค์ (Target) ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ (Target Indicators) 
๓.๑ ชุมชนมีจติส านึกและมีส่วนรว่มในการปฏิบัตเิพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

 ๓.๑.๑ ร้อยละของชุมชนที่มีจิตส านึกและมสี่วนร่วมในการปฏิบตัิเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในด้านการ

จัดการทรัพยากร ธรรมชาตสิิ่งแวด ล้อมและการอนุรักษ์ระบบนเิวศต่อชุมชนทั้งหมด 

๓.๑.๒ จ านวนชุมชนที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนและน ามาใช้ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ 

๒) กลยุทธ์ (Strategy) 

เป้าประสงค์ (Target) กลยุทธ์ (Strategy) 
๓.๑ ชุมชนมีจติส านึกและมีส่วนรว่มในการปฏิบัตเิพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

๑. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
๒.  ๒. ป้องกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 

๓.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓) ค่าเป้าหมาย (Goal) 

แบบ ยท. ๐ ๖ 
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เป้าประสงค์ (Target) 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
(Target Indicators) 

 
ค่าเป้าหมาย(Goal) 

 

 
กลยุทธ์ (Strategy) 

 
๓.๑ ชุมชนมีจติส านึกและมีส่วนรว่มใน
การปฏิบัตเิพื่อป้องกันและแก้ปัญหาใน
ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการอนรุักษ์ระบบนิเวศ 

 ๓.๑.๑ ร้อยละของชุมชนที่มีจิตส านึก

และมสี่วนร่วมในการปฏิบตัิเพื่อปอ้งกัน

และแก้ปัญหาในด้านการจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและการ

อนุรักษ์ระบบนิเวศต่อชุมชนทั้งหมด 

ร้อยละ ๘๐ 1. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 

2. ป้องกัน แก้ปัญหาขยะและ
มลภาวะในชุมชน 

3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
และการอนุรักษ์พลังงาน ๓.๑.๒ จ านวนชุมชนที่มีความรู้

เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนและ
น ามาใช้ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ 

อย่างน้อยอ าเภอละ ๑ ชุมชน 

๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก......................ส านักการช่าง........................................ 

๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ .......๒,.,. ๖........................ 

-ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ......๓,. ๖,. ๗,..๙,..๑๐................. 

-ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ทื่...๑.,.๒,.............................. 

-ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ........๑ ,.๓......................... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั พ.ศ. ๒๕ ๖๑-๒๕ ๖๔ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

 

      ๔. ยุทธศาสตร์ (Strategic) : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑) เป้าประสงค์ (Target) 

เป้าประสงค์ (Target) ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ (Target Indicators) 
๔.๑ ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ ์
ฟื้นฟแูละสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

๔.๑.๑ จ านวนกิจกรรมอนรุักษ์และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนที่มีการฟื้นฟูและสบืสาน 

๔.๑.๒ จ านวนครั้งในการเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 

 

๒) กลยุทธ์ (Strategy) 

เป้าประสงค์ (Target) กลยุทธ์ (Strategy) 
๔.๑ ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ ์
ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 

๑.  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 
    ๒. อนุรักษ์และส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นในชุมชน  
    ๓. เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 

 

แบบ ยท. ๐ ๖ 
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๓) ค่าเป้าหมาย (Goal) 

 
เป้าประสงค์ (Target) 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ (Target 
Indicators) 

 
ค่าเป้าหมาย(Goal) 

 

 
กลยุทธ์ (Strategy) 

 
๔.๑ ชุมชนและองค์กรภาคสังคมใน
ท้องถิ่น สามารถอนุรักษ ์ฟื้นฟูและสืบ
สาน ศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภมูิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

๔.๑.๑ จ านวนกิจกรรมอนรุักษ์และ
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนที่
มีการฟื้นฟูและสืบสาน 

อย่างน้อยอ าเภอละ ๑ กิจกรรม ๑.  พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่นใน
เชิงองค์รวม 

    ๒. อนุรักษ์และส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม
ท้องถิ่นในชุมชน  

 ๓. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่สู่
ภายนอก 

๔.๑.๒ จ านวนครั้งในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 

อย่างน้อยอปท.ละ ๑ คร้ัง 

 

๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก......................ส านักศึกษา........................................ 

๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ..............๔...................... 

-ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ......๑.,.๒,.๘................. 

-ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ทื่....๒,..๓............................ 

-ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ........ ๖.......................... 

แบบ ยท. ๐ ๖ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั พ.ศ. ๒๕ ๖๑-๒๕ ๖๔ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

 

      ๕. ยุทธศาสตร์ (Strategic) : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

      ๑) เป้าประสงค์ (Target) 

เป้าประสงค์ (Target) ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ (Target Indicators) 
๕.๑ กลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ ่ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

๕.๑.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รบัการส่งเสริมการศึกษาและการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

๕.๒ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปญัหาทางสังคม 
ได้รับบริการอย่างท่ัวถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม บนพ้ืนฐาน
ของการพึ่งพาตนเอง 

๕.๒.๑ ร้อยละของคนในชุมชนมีสขุภาวะที่ด ี
๕.๒.๒ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างตอ่การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม 

 

๒) กลยุทธ์ (Strategy) 

เป้าประสงค์ (Target) กลยุทธ์ (Strategy) 

แบบ ยท. ๐ ๖ 
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๕.๑ กลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ ่ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

๑  ๑. ส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
    ๒. ส่งเสรมิสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน  
 
    ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผูด้้อยโอกาส 
 
 

๕.๒ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปญัหาทางสังคม 
ได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม บนพ้ืนฐาน
ของการพึ่งพาตนเอง 

 

 

 

 

 

๓) ค่าเป้าหมาย (Goal) 

 
เป้าประสงค์ (Target) 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
(Target Indicators) 

 
ค่าเป้าหมาย(Goal) 

 

 
กลยุทธ์ (Strategy) 

 
๕.๑ กลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ ่ได้รับ
การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

๕.๑.๑ ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่อการได้รับการส่งเสริม
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ร้อยละ ๙๐ 
  ๑. ส่งเสริมการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต 
  ๒. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
  ๓.พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

๕.๒ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้
ประสบปัญหาทางสังคม ไดร้ับบรกิาร

๕.๑.๒ ร้อยละของคนในชุมชนมีสขุ
ภาวะที่ด ี

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

แบบ ยท. ๐ ๖ 
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อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม บน
พื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 

๕.๑.๓ ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อการ
เข้าถงึสวัสดิการทางสังคม 

           ร้อยละ ๘๕ 

 

๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..................ส านักปลัด............................................ 

๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ..............๑...................... 

-ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ......๕................. 

-ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ทื่......๔........................... 

-ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ............๕.......................... 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั พ.ศ. ๒๕ ๖๑-๒๕ ๖๔ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

 
๖. ยุทธศาสตร์ (Strategic) :  การป้องกัน บรรเทาสาธารณ ภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

๑) เป้าประสงค์ (Target) 

แบบ ยท. ๐ ๖ 
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เป้าประสงค์ (Target) ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ (Target Indicators) 
 ๖.๑ ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉ้นท์ในหมู่
คณะ สามารถป้องกันและรับมือกบัสาธารณภยัต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๖.๑.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยตา่งๆ 

 ๖.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข ลดปญัหายาเสพ
ติดและความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินในชุมชน 

๖.๒.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกัน แก้ไข ลดปัญหายาเสพตดิ และความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินในชุมชน 

๒) กลยุทธ์ (Strategy) 

เป้าประสงค์ (Target) กลยุทธ์ (Strategy) 
 ๖.๑ ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉ้นท์ในหมู่
คณะ สามารถป้องกันและรับมือกบัสาธารณภยัต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  ๑. รักษาความสงบเรยีบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
๔.  ๒. ป้องก้นและบรรเทาสาธารณภยั 

 ๖.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข ลดปญัหายาเสพ
ติดและความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินในชุมชน 

6. ๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานตา่งด้าว 

 

 

 

 

๓) ค่าเป้าหมาย (Goal) 

เป้าประสงค์ (Target) 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
(Target Indicators) 

ค่าเป้าหมาย(Goal) 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
 

 ๖.๑ ประชาชนมีความสามัคคีและความ
สมานฉ้นท์ในหมู่คณะ สามารถป้องกัน

 ๖.๑.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการป้องกันและรับมือ

ร้อยละ ๘๕ 
๑. รักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชุมชน 

แบบ ยท. ๐ ๖ 
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และรับมือกับสาธารณภัยตา่งๆ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กับสาธารณภัยต่างๆ ๒. ป้องก้นและบรรเทาสาธารณภยั 
๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุข และปญัหาแรงงานตา่งดา้ว  ๖.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข 

ลดปัญหายาเสพตดิและความไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ินในชุมชน 

 ๖.๒.๑ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการป้องกัน แก้ไข ลด
ปัญหายาเสพตดิ และความไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ินในชุมชน 

ร้อยละ ๘๕ 

๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก......................ส านักการช่าง........................................ 

๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ .......๑........................ 

-ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ......๕................. 

-ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ทื่.................๔............................. 

-ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ .......................๕............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบ ยท. ๐ ๖ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕ ๖๑-๒๕ ๖๔ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

 

๗. ยุทธศาสตร์ (Strategic) :  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

๑) เป้าประสงค์ (Target) 

เป้าประสงค์ (Target) ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ (Target Indicators) 
 ๗.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีกระบวนการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 ๗.๑.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการท างานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 ๗.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดบริการสาธารณะ
แก่ประชาชนภายใต้หลักธรรมาภบิาล 

 ๗.๑.๒ จ านวน อทท. ท่ีไม่มีข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

๒) กลยุทธ์ (Strategy) 

เป้าประสงค์ (Target) กลยุทธ์ (Strategy) 
 ๗.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีกระบวนการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 ๑. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใตห้ลักธรรมาภิบาล  
 ๒.พัฒนาประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 ๓. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ และควบคุม  ๗.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดบริการสาธารณะ

แก่ประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดผลสมัฤทธ์ิ 
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๓) ค่าเป้าหมาย (Goal) 

เป้าประสงค์ (Target) 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
(Target Indicators) 

ค่าเป้าหมาย(Goal) 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
 

 ๗.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
กระบวนการบริหารจัดการภายใตห้ลัก
ธรรมาภิบาล 

 ๗.๑.๑ ร้อยละชองระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการท างานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ร้อยละ ๘๕ 

๑. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
๒. พัฒนาประสิทธิภาพในการบรหิาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
๓. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ และควบคุม 

1  

 ๗.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

 ๗.๑.๒ จ านวน อปท. ท่ีไม่มีข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการบรหิารจดัการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

๓๕ อปท. 

 

๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก...................กองการเจ้าหน้าที่ และ ส านักปลัด........................................... 

๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ......๕........................ 

-ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ......๔................. 

-ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ทื่.................๔............................. 

-ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ .......................๔............................. 

แบบ ยท. ๐ ๖ 
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ส่วนที่ ๓ 
การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
 

การติดตามและประเมินผล 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่าเป็นองค์กรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น

และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม เพราะว่าการปฏิบัติงานในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตาม

อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดมีผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ การด าเนินงาน

ของท้องถิ่นอยู่ภายใต้กรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รวมไปถึงการจัดท างบประมาณเพื่อน าแผนพัฒนาไปสู่

การปฏิบัติ  

   การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่เป็น

การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในจังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ประชากรท้องถิ่น 

ร่วมกันเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และThailand ๔.๐ 

ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ตลอดจนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เปรียบเสมือนนโยบายการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

จังหวัด ที่จะเป็นกรอบการจัดท าและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด  ให้เกิด

การประสานและบูรณาการในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองให้มีเป้าหมายในการ

ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และประเทศโดยรวม  
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   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะน ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มาจัดท ากรอบการ

ประสานโครงการพัฒนาที่มาจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการ

พัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแจ้งให้คณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อให้คณะกรรมการประสาน

ประสานแผนพัฒนาระดับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในการจัดล าดับ

ความส าคัญของโครงการที่แต่ละอ าเภอต้องการเสนอโครงการเข้าสู่บัญชีประสานการพัฒนาโครงการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นระดับจังหวัด พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของบัญชีโครงการดังกล่าว เพื่อบรรจุเข้าบัญชีแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป และเม่ือจัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง 

นายอ าเภอ ทุกอ าเภอ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคม ทราบผลการด าเนินการดังกล่าว 

   จึงสรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่เป็น

เคร่ืองมือส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง ให้มีความสอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับศักยภาพแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการบูรณา

การและประสานความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจในการพัฒนา

ท้องถิ่น รวมทั้งลดปัญหาหาความซ้ าซ้อนในการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ ส่งผลต่อการพัฒนาที่ครอบคลุม

พื้นที่ทุกมิติ มีความคุ้มค่าในการด าเนินงานเชิงพื้นที่ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด 

   การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่จะมี

การด าเนินการใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ 

๑. การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดท าร่วมกันไปใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเชียงใหม่จากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพื่อน ามาวิเคราะห์สรุปผลในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ และ  
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๒. การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
เชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้น าโครงการประสาน 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และบัญชีโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการประสานงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (กบจ.) เพื่อจัดสรรงบประมาณด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ได้มากน้อยเพียงใด โดยจะด าเนินการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี  

 
 
 

๒. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
การสรุปผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงใหม่   

ไปใช้ในภาพรวม นั้น จะเป็นการติดตามประเมินผลจ านวนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ านวน

โครงการท่ีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยรวบรวม

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

ติดตามและประเมินผล โดยจะแสดงผลการประเมินทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดในอนาคต 
๓.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางใน

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทุกแห่ง สามารถผลักดันและบูรณาการยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในกรอบยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์โดยรวม 

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุกๆ ด้าน 

   ๓.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไปใช้ 
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                   การใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง จะท าให้สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้จ่าย

งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดการบูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน  
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