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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
ขนส่งมวลชนท่ีเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ
การใช้งานของประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศ
และต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

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
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 



 

 

5
 

 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
ชุมชนหรือกฎบ้าน ฯลฯ เป็นต้น) 
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ยุทธศาสตร์ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๑.๒ จ านวนชุมชนที่มี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงาน
ทดแทน และน ามาใช้ใน
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที ่

 

๒.  ป้องกัน แก้ปัญหา
ขยะและมลภาวะใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๓. ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงาน 

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
ฝอย การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  

๑. ส่งเสริม สนับสนุนและน างานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมาใช้
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และขยายไปยังภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 

๒. ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจของคนในท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน  
การใช้พลังงานทดแทน โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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 ยุทธศาสตร์ ๔ : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ ชุมชนและองค์กรภาค
สังคมในท้องถิ่น สามารถ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศลิป 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. สนับสนุนการศึกษา พัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพรให้เป็นท่ียอมรับในชุมชน (๒ คะแนน) 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึง
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 
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ยุทธศาสตร ์๕ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ต่อ) 

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 
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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
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที ่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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




