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คํานํา 

 
  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม ไดทบทวนกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม  พ.ศ.2552 – 2556  ข้ึนมา โดยเปนการทบทวนกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาฯ พ.ศ.2551 – 2555  ท่ีเกิดจากจากประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากผูบริหาร
ทองถ่ินทุกแหงในเขตจังหวัดเชียงใหม  ภาคีการพัฒนาท้ังภาครัฐภาคเอกชน 
 

  การทบทวนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาฯ  คร้ังนี้ไดจัดทําข้ึนโดยคํานึงถึงความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับตาง ๆ  นโยบายของรัฐบาล และดําเนินการอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท่ี
เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงในเขตจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาทองถ่ินจังหวัด
เชียงใหมจะไมบังเกิดผลสําเร็จหากขาดความรวมมือจากทุกภาคสวนโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดวยกัน คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม จึงใครขอความรวมมือจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตาง ๆ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรภายใตกรอบเดียวกัน  เพื่อใหสามารถเห็นภาพรวมการพัฒนา
ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมไดชัดเจนมากข้ึน  
 

  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมหวังเปนอยางยิ่งวา  “กรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2552 – 2556”  ท่ีไดทบทวน
เลมนี้จะมีประโยชนตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดเชียงใหมสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําและประสานแผนฯ  ทําใหทองถ่ินจังหวัด
เชียงใหมมีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป   
 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม  ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและ 
ขอมูลปญหาความตองการพัฒนาตาง ๆ ท่ีหลอหลอมทําใหกรอบยุทธศาสตรฯ  เลมนี้มีความสมบูรณและเปน
ประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง   
 

 
 

 (นายคณพล  ปนแกว)  
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 

 
วิสัยทัศนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 

“เปนกลไกในการสนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐ และเปนองคกรหลักในการพัฒนา
ทองถ่ิน บนพื้นฐานของความเขาใจในปญหาและศักยภาพของทองถ่ิน ดวยการบูรณาการการบริหารจัดการ
ในพื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ” 
 
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
4. การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 
ประเด็นยุทธศาสาตรการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2552 – 2556)  
และความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพฒันาในระดับตาง ๆ  ดังนี ้

1. ประเด็นยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 
(1) ความมีสวนรวม มีเหตุผล โปรงใส พอประมาณ 
(2) ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด ดานเศรษฐกิจพอเพยีง เนนการพัฒนาการเกษตรใหเปนไปตาม   
      แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม 
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2. ประเด็นยุทธศาสตรการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) การขับเคล่ือนเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) การเกษตรทฤษฏีใหม 
(3) การสรางภมิูคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 
(4) ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด ดานผลิตภัณฑชุมชน 
 

3. ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(1) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภมิูปญญาทองถ่ิน ยุทธศาสตรการพัฒนา     
      บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ 
      ส่ิงแวดลอม 
(2) ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เนนบทบาทชุมชน         
      ในการบริหารจัดการ และการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตรการอนุรักษและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
(1) กรอบการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

5. ประเด็นยุทธศาสตรการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(1) การขับเคล่ือนเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภมิูปญญาและการเรียนรู 
(3) ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด ดานการสงเคราะหผูดอยโอกาส 
 

6. ประเด็นยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
(1) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานท่ีม่ันคงของประเทศ 
 

7. ประเด็นยุทธศาสตรการพฒันาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
(1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 
(2) ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด ดานการบริการประชาชน 
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ประเด็นยุทธศาสตรการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2552 – 2556) และ
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน 
การพัฒนาสังคม 

ดาน 
บริหารจัดการ 

ดาน 
เศรษฐกิจ 

ดาน 
ความมั่นคง 

สุขภาพ 
พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

การมีงานทํา 
สวัสดิภาพและความเปนธรรม 

ทักษะชีวิตและใชชีวิตอยางพอเพียง 
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

จริยธรรม ธรรมาภิบาล ปองกันทุจริต 
ประสิทธิภาพองคกร บุคลากร 

พัฒนาดาน ICT 
สงเสริมประชาธิปไตย 

การบริการเปนเลิศ 
 

พัฒนาการทองเท่ียว 
ผลิตภัณฑชุมชน 
การคาการลงทุน 
ขจัดความยากจน 
เกษตรปลอดภัย 
อุตสาหกรรมเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ไขหวดันก 

ความมั่นคงชายแดน 
การปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

5 

3 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปสูความยัง่ยืน 
3.ยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 
6. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2552 – 2556) 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

เปาประสงค : โครงสรางพื้นฐาน ไดแก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนสง 
โดยมุงเนนโครงสรางพื้นฐาน เพื่อการเกษตรและขนสงมวลชนสาธารณะ สามารถตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและเสริมสรางคุณภาพชีวิตแกชุมชน 
 

กลยุทธ : มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามความจําเปน พัฒนาแหลงกักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร และพัฒนาระบบคมนาคมเพ่ือการทองเท่ียว และการมีสวนรวมท่ีสามารถกอใหเกิดคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีแกชุมชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
 

1.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน   
พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกบัการพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐานของทองถ่ิน เพื่อใหรูถึงความตองการ
ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของแตละทองถ่ิน 
อยางแทจริง สามารถจัดลําดับความสําคัญ ความจําเปน
หรือความเรงดวน รวมถึงช้ีใหเห็นถึงประโยชนท่ีคาดวา
จะไดรับไดอยางชัดเจน มีขอมูลเพียงพอท่ีจะสามารถ 
ลดความซํ้าซอนของโครงการ สามารถกําหนดแนวทาง
ในการเช่ือมโยงหรือการใชประโยชนรวมกันระหวาง
ทองถ่ินไดอยางเหมาะสม สงผลใหการตัดสินใจ 
ดานงบประมาณเปนไปอยางมีสวนรวม มีเหตุผล  
โปรงใส  มีความพอประมาณและคุมคาในการลงทุน 
 

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร 
การศึกษาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันทางการเกษตร ในทองถ่ิน 
ท้ังในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดคาใชจาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
 

1.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

 

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร (ตอ) 
การกระจายสินคาฯลฯ เชนการจัดต้ังดแูลตลาดกลาง   
และโครงสรางพื้นฐานอ่ืน โรงสีชุมชน  โรงปุยอินทรีย 
โกดัง หองเย็น เปนตน การพฒันาแหลงกกัเก็บน้ํา 
เพื่อแกปญหาภัยแลง น้ําทวม รวมถึงการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก 
 

3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  
ดานสาธารณปูโภคและดานสาธารณูปการ  
การดําเนนิการเกีย่วกบัโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคม
ขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา สงเสริมการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานการทองเท่ียว รวมถึงการจัดการจราจร 
ในพื้นท่ีใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและบํารุงรักษา
แหลงน้ํา ระบบประปา การวางและปรับปรุงผังเมือง 
ควบคุมอาคาร 
 

4. การวางระบบบริการสาธารณะขนสงมวลชนขนาดใหญ
ใหมีเครือขายครอบคลุมท้ังจังหวดั 
การศึกษาและผลักดันใหเกิดเสนทาง ระยะทาง รูปแบบ
การใหบริการสาธารณะขนสงมวลชนท่ีเหมาะสม   
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและแกไขปญหาน้ํามันเช้ือเพลิง
มีราคาแพง 
 

5. นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการพัฒนา 
ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมและการขนสง 
ศึกษาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมและการขนสง
เพื่อนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยนื  
เปาประสงค : ประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในเร่ืองปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดความรวมมือ    
จากทุกภาคสวนในการสงเสริมการทองเท่ียวและพัฒนาชุมชนท้ังในดานพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และการบริการ      
เพิ่มพูนทักษะในการผลิตและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาในลักษณะของการรวมกลุม (Cluster) ระหวาง
ทองถ่ิน 
กลยุทธ : สงเสริมใหประชาชนมี ความรูและความเขาใจท่ีถูกตองในเร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงเนน               
การมีสวนรวม พัฒนาเครือขายใหเกิดความรวมมือในระหวาง อปท. อยางยั่งยืนในการขับเคล่ือนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในดานการสงเสริมการทองเท่ียว การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตาม  
    แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ   
    พอเพียงไปสูความยั่งยนื 
 

 

1. พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคล่ือนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
การเช่ือมโยงบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีดําเนินการเกีย่วกับ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรวมสรางกระแสเศรษฐกิจพอเพยีง
อยางมีทิศทาง รวมกันพัฒนากิจกรรมตัวอยางท่ีเปน
รูปธรรมในสาขาตาง ๆ ไดแก เกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
การทองเท่ียว ต้ังแตระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ รวมพัฒนาองคความรู 
และกระบวนการเรียนรู และขยายผลไปสูการปรับเปล่ียน
กระบวนทัศนในการดําเนินชีวติและดําเนนิธุรกิจ 
 

2. การสรางและพัฒนาการรวมกลุม (Cluster) 
การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวาง
ทองถ่ินตาง ๆ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ เอกชน  
และสถาบันการเงินใหสามารถดําเนินการแบบบูรณาการ
ในลักษณะการรวมกลุม (Cluster) เพื่อรวมกันพัฒนา
ยกระดับสินคา/บริการตามศักยภาพของพืน้ท่ีใหได
มาตรฐาน และมีการใชเทคโนโลยี ระบบการควบคุม 
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ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตาม  
    แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ   
    พอเพียงไปสูความยั่งยนื 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. การสรางและพัฒนาการรวมกลุม (Cluster) (ตอ) 
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มีการรับประกันคุณภาพสินคา  มีการสงเสริมการตลาดรวมกนั 
และกอใหเกิดการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหมๆ 
 

3. สงเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม 
การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินเพือ่เปนฐาน การผลิต
ทางดานการเกษตรอยางคุมคาและเกดิประโยชนสูงสุด 
โดยใชแนวคิดการเกษตรทฤษฏีใหม 
 

4. สรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 
การสงเสริมใหเกิดการออมในทุกระดับ การขยายธุรกิจ
บนพื้นฐานและความพรอมของตน หลีกเล่ียงกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะเกง็กําไรและไมกอใหเกิด
ผลผลิตเชิงเศรษฐกิจอยางแทจริง การสงเสริมใหเกดิ 
การแขงขันการประกอบธุรกิจ ในระบบไดอยางเสรี 
และเปนธรรม พัฒนาและสนับสนุนใหเกดิการกระจาย
ผลประโยชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
 

5. สงเสริมการทองเท่ียวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง 
ทองถ่ินตาง ๆ ตลอดจนภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนา
สินคา บริการ และการตลาด ทางดานการทองเท่ียว 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
เปาประสงค :  1. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการอนุรักษพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม   
       และระบบนิเวศในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน 

2. มีกลไกการจัดการเพ่ือปองกันและลดขอขัดแยงในการใชประโยชนรวมกัน 
   3. นําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงสามารถพัฒนาคุณคา  

    ความหลากหลายทางชีวภาพ 
กลยุทธ :   1. สงเสริมการมีสวนรวม ใหความรูและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

    และส่ิงแวดลอมทุกภาคสวน 
2. สงเสริมสรางเครือขายการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

  

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
 

3. การบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ  
    ส่ิงแวดลอม และระบบนเิวศ 
    อยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. การปลูกจติสํานึก ใหความรูประชาชน ใหเกดิการมีสวน
รวมในการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
การศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบ 
ตอส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน ควบคูไปกับการสงเสริม 
สนับสนุนและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เสริมสรางความรูความเขาใจ ปลูกจิตสํานึก และความตระหนัก   
ในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกชุมชน 
เพื่อใหชุมชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการผลิตและ
บริโภค เพื่อลดผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 
 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม และระบบการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม
โดยใหชุมชนดําเนินการดวยตนเองมากข้ึนอยางตอเนื่อง 
รวมถึงการกําหนดขอบเขตพื้นท่ี(Zoning)  การกําหนด
บทบัญญัติ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อควบคุม
กิจกรรมท่ีสงผลตอคุณภาพชีวติ และสงเสริมจดัต้ังเครือขาย       
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
 

3. การบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ  
    ส่ิงแวดลอม และระบบนเิวศ 
    อยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3. พัฒนาตัวอยางความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม 
การศกึษาดงูาน การหาตนแบบเพือ่เทียบเคียงวิธีการบริหาร
จัดการ ตลอดจนการคัดเลือกพื้นท่ีเพื่อทําการบมเพาะ
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาใหเกิดผลสําเร็จ 
ท่ีเปนรูปธรรม สามารถใชเปนตนแบบและแนวทาง 
ในการพัฒนาเพื่อทําการขยายผลอยางตอเนือ่งสูทองถ่ินอ่ืน 
 

4. การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน 
การพัฒนาและสนับสนุนเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียว
แลกเปล่ียนเรียนรูเชิงนิเวศในแตละทองถ่ิน 
 

 
 

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี 4 : การอนุรักษฟนฟแูละสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปาประสงค : ประชาชนมีจิตสํานึก ตระหนักถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม          
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ใหมีเอกลักษณอยางยั่งยืน 
กลยุทธ : มุงเนนการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี           
และภูมิปญญาทองถ่ินในเชิงองครวม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
 

4. การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน  
    ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
    และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

 

1. การจัดการองคความรู 
การจัดการองคความรูทางวฒันธรรมและทุนทางสังคม 
การสรางแหลงเรียนรูเพื่อการสืบคนภูมิปญญา/ อัตลักษณ
ทองถ่ิน การพัฒนาระบบขอมูล การวางแผน พัฒนาและ
เช่ือมโยงแหลงการเรียนรู รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวม
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการบูรณะฟนฟูแหลงโบราณสถาน 
แหลงประวัติศาสตรท่ีสําคัญ 
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ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
 

4. การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน  
    ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
    และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

 

2. การสงเสริมและเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
การสรางเครือขายและเช่ือมโยงระหวางศิลปวัฒนธรรม 
กับวิถีชีวิตคนทองถ่ินในปจจุบัน การจัดกจิกรรมและ 
การสรางกลุมสงเสริมวัฒนธรรมลานนาและคุณธรรม
จริยธรรม รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา การสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและสรางสรรคงานศิลปะ 
ในแขนงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกบัภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

3. การสงเสริมสถาปตยกรรมทองถ่ิน 
การสงเสริมและสนับสนุนใหสถาปตยกรรมตาง ๆ  
มีการออกแบบหรือกอสราง โดยคงเอกลักษณทางดานศิลปะ 
วัฒนธรรมลานนา ตลอดจนการเช่ือมโยงบุคคลหรือ 
กลุมบุคคลท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงาน
ทางดานสถาปตยกรรม ใหมีสวนรวมในการพัฒนาเมือง
ใหคงเอกลักษณทางดานสถาปตยกรรมลานนา 
 

4. การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
การสนับสนุนเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวแลกเปล่ียนเรียนรู
เชิงวัฒนธรรมในแตละทองถ่ินเพื่อนําศิลปวัฒนธรรม  
วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ิน มาสรางจุดขายท่ีแตกตาง 
และยั่งยืน สามารถกระตุนใหชุมชนมีความภาคภูมิใจ 
และมีสวนรวมในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณ ี 
วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ินของเชียงใหมสืบไป 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เปาประสงค : ประชาชนไดรับบริการจากภาครัฐอยางท่ัวถึงและเปนธรรม มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเกิดสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญา มีสุขภาวะท่ีสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ 
ผูดอยโอกาสและผูประสบปญหาทางสังคมไดรับการสงเคราะหอยางท่ัวถึงและเหมาะสม 
กลยุทธ : พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณะ ภายใตการขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนระบบ                 
และตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการอยางท่ัวถึงและเปนธรรม และพัฒนา
การศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
    ประชาชน 
 

 

1. การพัฒนาเครือขายความรวมมือในการปลูกฝงแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาเครือขายความรวมมือเช่ือมโยง บุคคล กลุมบุคคล 
หรือเครือขาย องคกรตาง ๆ ท่ีดําเนินกิจกรรมเกี่ยวของกบั
เศรษฐกิจพอเพียงในการกําหนดแนวทางหรือยุทธศาสตร 
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพยีงอยางจริงจังและตอเนื่อง 
เพื่อพัฒนาใหเกิดเครือขายหลักในการขับเคล่ือนซ่ึง
ประกอบดวย เครือขายดานประชาสังคมและชุมชน  
และเครือขายธุรกิจเอกชนโดยมีเครือขายสนับสนุนท่ีจะ
ประกอบดวย เครือขายพัฒนาวิชาการและสงเสริม 
การวิจยั เครือขายสรางกระบวนการเรียนรู และเครือขาย
เสริมสรางความรูความเขาใจและเผยแพรประชาสัมพันธ 
 

2. การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
การจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ และการศึกษา
ตามอัทธยาศัย ท่ีมีคุณภาพ พรอมท้ังเสริมสรางสภาพแวดลอม 
แหลงแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีเหมาะสมและเพียงพอสําหรับ
ประชาชนทุกระดับ เพื่อกาวไปสูสังคมแหงการเรียนรู 
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ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
    ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน 
การพฒันาใหมีระบบบริการสุขภาพทางดานสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและฟนฟู
สมรรถภาพท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  การสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมถึงการจัดกจิกรรมเสริมสรางความเขมแข็ง 
ท้ังรางกายและจิตใจของคนในชุมชน 
 

4. การสงเคราะหผูดอยโอกาส 
การศึกษารวบรวมขอมูลผูดอยโอกาสในทองถ่ิน   
การกําหนดแนวทางในการสงเคราะหผูท่ีดอยโอกาส  
และประชาชนผูประสบปญหาสังคม ท้ังในดานการศึกษา   
การพัฒนาอาชีพ การเขาถึงปจจัยการผลิต รวมท้ัง  
การจัดการสงเสริมการจัดสวสัดิการชุมชน การตดิตาม
ประเมินผลการสงเคราะหอยางตอเนื่องเพือ่ใหผูดอย 
โอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
เปาประสงค : ประชาชนมีความสามัคคีและมีวินัยสามารถดํารงชีวิตรวมกันอยางมีความสุข มีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิน  มีภูมิคุมกันจากอบายมุขและส่ิงเสพติด สามารถปองกันและรับมือกับ สาธารณภัยตาง ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ : มุงพัฒนากลไกการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณทางสังคมอยางรูเทาทัน 
สงเสริมใหประชาชนมีความสามัคคี ตระหนักและมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาในชุมชน 
พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยใหทัน         
ตอการเปล่ียนแปลง 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
 

6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม   
    และการรักษาความสงบ 
    เรียบรอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. กระตุนการมีสวนรวมของประชาชน 
การสรางความตระหนักในการมีสวนรวมและ 
การแสดงความคิดเห็น ปลูกจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม การสรางกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวม 
พัฒนาความเขมแข็งของประชาชน หมูบาน และเครือขาย
ชุมชน อาสาสมัครและบุคลากรขององคกร/หนวยงาน 
ในการเฝาระวงั ประชาสัมพันธและรณรงคแนวทาง 
ในปองกันและการบรรเทาสาธารณภัย 
 

2. การปองกนัและแกไขปญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด 
การรวมมือและเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
กับการแกไขปญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด ในการกําหนด
มาตรการปองกันและแกไขอยางตอเนือ่งและจริงจัง  
ต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน สังคมอยางเปนระบบ  
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ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
 

6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม   
    และการรักษาความสงบ 
    เรียบรอย 
 
 
 
 
 
 

 

3. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัยแกชุมชน 
พัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภยัในชุมชนอยางบูรณาการ ท้ังในดานการพัฒนา
บุคลากร การสนับสนนุงบประมาณ เคร่ืองมือ อุปกรณ 
เทคโนโลยี และการพัฒนาเครือขายในการปองกัน 
และเฝาระวังภยัในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการพัฒนา 
ระบบขอมูลสารสนเทศดานความปลอดภยั 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
เปาประสงค : องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับมีการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน 
กลยุทธ : สรางประสิทธิภาพของหนวยงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ในการบริหารรัฐกิจ 
ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ พรอมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการ 
    บานเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ 
การปรับกระบวนทัศน ปลูกจิตสํานึก สรางขวัญและ
กําลังใจของบุคลากรภาครัฐในทุกระดับตลอดจนพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐใหมีนวัตกรรม 
ในการบริการจัดการการทํางานท่ีจะมุงสูประโยชนสุข
ของประชาชน โดยประชาชนไดรับความพึงพอใจ 
และสามารถสนับสนุนตอการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
การพัฒนาจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 
 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการ 
    บานเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหาร
จัดการ 
การพฒันาประสิทธิภาพโดยมุงเนนความคุมคาในการปฏิบัติ
ภารกิจ ลดการบังคับควบคุมโดยเนนการบริการโดยคํานึงถึง
ความตองการของประชาชน เพิ่มบทบาทภาคเอกชน 
ในกจิการของรัฐ เพื่อลดภาระการลงทุนและเพิม่ประสิทธิภาพ 
ในการใหบริการ ตลอดจนพฒันากลไกการกํากับดแูลท่ี
เขมแข็งและโปรงใส โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูรับบริการเปนหลัก และดําเนินการควบคูไปกับการปลูกฝง
จิตสํานึกขาราชการใหยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
การรับผิดชอบตอสวนรวม การพรอมรับการตรวจสอบ
จากประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกีย่วของ กับ 
การเปดเผยขอมูลอยางเครงครัด 
 

3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหาร 
จัดการและการตรวจสอบควบคุม 
การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีโอกาสในการเสนอแนะ     
และกําหนดบทบัญญัติ รวมถึงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ  
เพื่อประสานประโยชนของภาคสวนตาง ๆ ใหเสมอภาค  
และมีความสมดุล สงเสริมและจัดใหมีระบบการควบคุม
ภายในองคกรภาครัฐตามท่ีกฎหมายกําหนดและสงเสริม
ใหมีการตรวจสอบจากทุกภาคสวน 
 

 
 
 
 





ลําดับที่ ขอบเขต/ประเภทโครงการ ลักษณะของโครงการ หมายเหตุ

1 โครงการเกี่ยวกับการกอสราง/ปรับปรุงถนน  1.1 การกอสรางถนน

        (1)  เปนถนนที่มีความเชื่อมตอคาบเกี่ยวระหวาง อปท.ตั้งแต 1. โครงการที่จะเสนอ  อปท.ที่รวมโครงการ

               2  อปท.ขึ้นไปและมีความกวางไมต่ํากวา  6 เมตร ควรทําความตกลงให อปท.ใด อปท.หนึ่ง

        (2)  เปนโครงการที่เชื่อมโยงกันระหวางแผนงานของแตละ เปนผูเสนอโครงการเพียง อปท.เดียว

              อปท. (เปนถนนที่เกิดจากการบูรณาการการจัดทําแผน 2. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียด

              พัฒนารวมกันของ อปท.ที่มีความสอดคลองกับแผน ประกอบดวย ไดแก  

              พัฒนาสามปของทั้ง 2 องคกร)     1) รายละเอียดโครงการพรอมภาพถาย

         (3) มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง     2) แบบแปลนของโครงการฯ

         (4) อปท.ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดําเนินการเองได     3) แบบฟอรมขอมูลเบื้องตนโครงการ

3. ระบุชื่อถนน/สายทางที่จะดําเนินการ

ใหชัดเจน (คาบเกี่ยว/ผานพื้นที่ใดบาง)

4. หากเปนถนนที่อยูในความรับผิดชอบ

ของ อบจ.เชียงใหม  ใหระบุสายทางและ

เสนทางที่จะเสนอให อบจ.ดําเนินการดวย

ขอบเขต/ประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
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ลําดับที่ ขอบเขต/ประเภทโครงการ ลักษณะของโครงการ หมายเหตุ

 1.2 การกอสรางถนนลูกรัง 1. โครงการที่จะเสนอ  อปท.ที่รวมโครงการ

        (1)  เปนถนนที่มีความเชื่อมตอคาบเกี่ยวระหวาง อปท.ตั้งแต ควรทําความตกลงให อปท.ใด อปท.หนึ่ง

               2  อปท.ขึ้นไปและมีความกวางไมต่ํากวา  8 เมตร เปนผูเสนอโครงการเพียง อปท.เดียว

               (ไมรวมไหลทาง) 2. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียด

        (2)  เปนโครงการที่เชื่อมโยงกันระหวางแผนงานของแตละ ประกอบดวย ไดแก  

              อปท. (เปนถนนที่เกิดจากการบูรณาการการจัดทําแผน     1) รายละเอียดโครงการพรอมภาพถาย

              พัฒนารวมกันของ อปท.ที่มีความสอดคลองกับแผน     2) แบบแปลนของโครงการฯ

              พัฒนาสามปของทั้ง 2 องคกร)     3) แบบฟอรมขอมูลเบื้องตนโครงการ

         (3) มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 3. ระบุชื่อถนน/สายทางที่จะดําเนินการ

         (4) อปท.ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดําเนินการเองได ใหชัดเจน (คาบเกี่ยว/ผานพื้นที่ใดบาง)

4. หากเปนถนนที่อยูในความรับผิดชอบ

ของ อบจ.เชียงใหม  ใหระบุสายทางและ

เสนทางที่จะเสนอให อบจ.ดําเนินการดวย
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1.3 การปรับปรุงซอมแซมถนน 1. โครงการที่จะเสนอ  อปท.ที่รวมโครงการ

        (1)  เปนถนนที่มีความเชื่อมตอคาบเกี่ยวระหวาง อปท.ตั้งแต ควรทําความตกลงให อปท.ใด อปท.หนึ่ง

               2  อปท.ขึ้นไป เปนผูเสนอโครงการเพียง อปท.เดียว

        (2)  เปนโครงการที่เชื่อมโยงกันระหวางแผนงานของแตละ 2. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียด

              อปท. (เปนถนนที่เกิดจากการบูรณาการการจัดทําแผน ประกอบดวย ไดแก  

              พัฒนารวมกันของ อปท.ที่มีความสอดคลองกับแผน     1) รายละเอียดโครงการพรอมภาพถาย

              พัฒนาสามปของทั้ง 2 องคกร)     2) แบบแปลนของโครงการฯ

         (3) มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง     3) แบบฟอรมขอมูลเบื้องตนโครงการ

         (4) อปท.ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดําเนินการเองได 3. ระบุชื่อถนน/สายทางที่จะดําเนินการ

ใหชัดเจน (คาบเกี่ยว/ผานพื้นที่ใดบาง)

4. หากเปนถนนที่อยูในความรับผิดชอบ

ของ อบจ.เชียงใหม  ใหระบุสายทางและ

เสนทางที่จะเสนอให อบจ.ดําเนินการดวย

 1.4 ถนนที่อยูในความรับผิดชอบ/ถนนถายโอนขององคการ ถนนที่อยูในความรับผิดชอบ

       บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ของ อบจ.เชียงใหม  ใหระบุสายทางและ

เสนทางที่จะเสนอให อบจ.ดําเนินการดวย
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2 โครงการเกี่ยวกับการกอสราง/ซอมแซมสะพาน  2.1 การกอสราง/ซอมแซมสะพาน

        (1)  เปนสะพานที่มีความเชื่อมตอคาบเกี่ยวระหวาง อปท. 1. โครงการที่จะเสนอ  อปท.ที่รวมโครงการ

               ตั้งแต 2  อปท.ขึ้นไปและมีความกวางไมต่ํากวา  7 เมตร ควรทําความตกลงให อปท.ใด อปท.หนึ่ง

               ยกเวน เมื่อมีเหตุผลความจําเปนเฉพาะพื้นที่ เปนผูเสนอโครงการเพียง อปท.เดียว

        (2)  เปนโครงการที่เชื่อมโยงกันระหวางแผนงานของแตละ 2. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียด

              อปท. (เปนสะพานที่เกิดจากการบูรณาการการจัดทําแผน ประกอบดวย ไดแก  

              พัฒนารวมกันของ อปท.ที่มีความสอดคลองกับแผน     1) รายละเอียดโครงการพรอมภาพถาย

              พัฒนาสามปของทั้ง 2 องคกร)     2) แบบแปลนของโครงการฯ

         (3) มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง     3) แบบฟอรมขอมูลเบื้องตนโครงการ

         (4) อปท.ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดําเนินการเองได

3 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงน้ํา 3.1 ปรับปรุงหรือพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค/การเกษตร

      (1) แหลงน้ําขนาดใหญมีความคาบเกี่ยวหรือใชประโยชน 1. โครงการที่จะเสนอ  อปท.ที่รวมโครงการ

            หลาย อปท. (เชน สระเก็บน้ํา,  อางเก็บน้ํา ) ควรทําความตกลงให อปท.ใด อปท.หนึ่ง

      (2)  เปนโครงการที่เชื่อมโยงกันระหวางแผนงานของแตละ เปนผูเสนอโครงการเพียง อปท.เดียว

            อปท. (เปนแหลงน้ําที่เกิดจากการบูรณาการการจัดทําแผน 2. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียด

            พัฒนารวมกันของ อปท.ที่มีความสอดคลองกับแผน ประกอบดวย ไดแก  

            พัฒนาสามปของทั้ง 2 องคกร)     1) รายละเอียดโครงการพรอมภาพถาย

       (3) มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง     2) แบบแปลนของโครงการฯ (ถามี)

       (4) อปท.ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดําเนินการเองได     3) แบบฟอรมขอมูลเบื้องตนโครงการ
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3.2 ปองกันหรือแกไขปญหาภัยแลง 

      (1) แหลงน้ําขนาดใหญมีความคาบเกี่ยวหรือใชประโยชน 1. โครงการที่จะเสนอ  อปท.ที่รวมโครงการ

            หลาย อปท. (เชน สระเก็บน้ํา,  อางเก็บน้ํา ) ควรทําความตกลงให อปท.ใด อปท.หนึ่ง

        (2)  เปนโครงการที่เชื่อมโยงกันระหวางแผนงานของแตละ เปนผูเสนอโครงการเพียง อปท.เดียว

              อปท. (เปนแหลงน้ําที่เกิดจากการบูรณาการการจัดทําแผน 2. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียด

              พัฒนารวมกันของ อปท.ที่มีความสอดคลองกับแผน ประกอบดวย ไดแก  

              พัฒนาสามปของทั้ง 2 องคกร) เปนโครงการภาพรวม     1) รายละเอียดโครงการพรอมภาพถาย

              ระดับอําเภอ     2) แบบแปลนของโครงการฯ (ถามี)

         (3) มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง

         (4) อปท.ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดําเนินการเองได

3.3 การขุดลอกแมน้ํา คลอง / แกไขปญหาอุทกภัย 1. โครงการที่จะเสนอ  อปท.ที่รวมโครงการ

         (1) เปนแมน้ํา/คลองสายหลักที่มีความคาบเกี่ยวหรือ ควรทําความตกลงให อปท.ใด อปท.หนึ่ง

               ใชประโยชนรวมกันของประชาชนในพื้นที่หลาย อปท. เปนผูเสนอโครงการเพียง อปท.เดียว

        (2)  เปนโครงการที่เชื่อมโยงกันระหวางแผนงานของแตละ 2. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียด

              อปท. (เปนแมน้ํา/ลําคลองที่เกิดจากการบูรณาการการจัดทํา ประกอบดวย ไดแก  

              แผนพัฒนารวมกันของ อปท.ที่มีความสอดคลองกับแผน     1) รายละเอียดโครงการพรอมภาพถาย

              พัฒนาสามปของทั้ง 2 องคกร)     2) แบบแปลนของโครงการฯ (ถามี)
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        (3) เกิดวิกฤตเรงดวนที่จําเปนตองเรงดําเนินการแกไขปญหา

        (4) มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง

         (5) อปท.ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดําเนินการเองได

4 โครงการเกี่ยวกับการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 4.1 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1. โครงการที่จะเสนอ  อปท.ที่รวมโครงการ

     (1)  เปนการรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรทําความตกลงให อปท.ใด อปท.หนึ่ง

     (2)  เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด เปนผูเสนอโครงการเพียง อปท.เดียว

     (3)  มีความคุมคา และเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 2. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียด

     (4) อปท.ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดําเนินการเองได ประกอบดวย ไดแก  

    1) รายละเอียดโครงการพรอมภาพถาย

    2) แบบแปลนของโครงการฯ (ถามี)

4.2 การแกไขปญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบ 1. โครงการที่จะเสนอ  อปท.ที่รวมโครงการ

       กําจัดน้ําเสียรวมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ควรทําความตกลงให อปท.ใด อปท.หนึ่ง

      ในจังหวัด เปนผูเสนอโครงการเพียง อปท.เดียว

     (1)  เปนการรวมรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียด

     (2)  เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด ประกอบดวย ไดแก  

     (3) อปท.ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดําเนินการเองได     1) รายละเอียดโครงการพรอมภาพถาย

     (4)  มีความคุมคา และเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง     2) แบบแปลนของโครงการฯ (ถามี)
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5 โครงการเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ 5.1  การสรางเสริมสุขภาพของคนในทองถิ่น ไดแก 1. โครงการที่จะเสนอ  อปท.ที่รวมโครงการ

ชีวิต        การจัดสรางสวนสาธารณะประจําอําเภอ  การจัดการแขงขัน ควรทําความตกลงให อปท.ใด อปท.หนึ่ง

      กีฬาประชาชนระดับอําเภอ   ปองกันโรคระบาด (ไขหวัดนก เปนผูเสนอโครงการเพียง อปท.เดียว

      ไขเลือดออก)    โดย 2. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียด

       (1)  เปนการรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น/ ประกอบดวย ไดแก  

               หนวยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ     1) รายละเอียดโครงการพรอมภาพถาย

        (2) เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อําเภอ     2) แบบแปลนของโครงการฯ (ถามี)

        (3) มีความคุมคา และเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง

        (4)  การดําเนินงานไมซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น

5.2 การสงเสริมการจัดการศึกษาในทองถิ่น 1. โครงการที่จะเสนอ  อปท.ที่รวมโครงการ

       (1)  เปนการรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น/ ควรทําความตกลงให อปท.ใด อปท.หนึ่ง

               หนวยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนผูเสนอโครงการเพียง อปท.เดียว

        (2) เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อําเภอ 2. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียด

              เชน  ศูนยการเรียนรูระดับอําเภอ ประกอบดวย ไดแก  

        (3) มีความคุมคา และเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง     1) รายละเอียดโครงการพรอมภาพถาย

        (4)  การดําเนินงานไมซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น     2) แบบแปลนของโครงการฯ (ถามี)
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5.3 การสงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ 1. โครงการที่จะเสนอ  อปท.ที่รวมโครงการ

       (1)  เปนการรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น/ ควรทําความตกลงให อปท.ใด อปท.หนึ่ง

               หนวยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนผูเสนอโครงการเพียง อปท.เดียว

        (2) เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อําเภอ 2. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียด

        (3) มีความคุมคา และเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง ประกอบดวย ไดแก  

        (4)  การดําเนินงานไมซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น      1) รายละเอียดโครงการพรอมภาพถาย

6 โครงการเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยว 6.1 ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว 1. โครงการที่จะเสนอ  อปท.ที่รวมโครงการ

ของทองถิ่น        (1)  เปนการรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น/ ควรทําความตกลงให อปท.ใด อปท.หนึ่ง

               หนวยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนผูเสนอโครงการเพียง อปท.เดียว

        (2) เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อําเภอ 2. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียด

        (3) มีความคุมคา และเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง ประกอบดวย ไดแก  

        (4)  การดําเนินงานไมซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น     1) รายละเอียดโครงการพรอมภาพถาย

    2) แบบแปลนของโครงการฯ (ถามี)

7 โครงการเกี่ยวกับการปองกันบรรเทา 7.1 การอบรม/ฝกซอมแผนการปองกันอุบัติเหตุอุบัติภัย 1. โครงการที่จะเสนอ  อปท.ที่รวมโครงการ

สาธารณภัยเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต        (1)  เปนการรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น/ ควรทําความตกลงให อปท.ใด อปท.หนึ่ง

และทรัพยสิน                หนวยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนผูเสนอโครงการเพียง อปท.เดียว

        (2) เปนโครงการที่มีการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อําเภอ 2. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียด

        (3) มีความคุมคา และเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง ประกอบดวย ไดแก  

        (4)  การดําเนินงานไมซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น      1) รายละเอียดโครงการพรอมภาพถาย
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งบประมาณ องคกรปกครอง สอดคลองกับขอบเขต เหตุผล ความจําเปน

โครงการ / สถานที่ เปาหมาย (บาท) สวนทองถิ่นที่เสนอ ประเภทโครงการที่เกิน ที่ตองเสนอโครงการ

โครงการ ศักยภาพของ อปท.

                                                                                                                   ( ลงชื่อ) ..........................................................................

                                                                                                                                 (.......................................................................)        

                                                                                          ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ.............................................

บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ...................................................

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอไดประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ ................ เดือน................................. พ.ศ.....................

ลําดับที่
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แบบ บ/ช ศ.2
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โครงการ................................................. 

 

1.  ชื่อโครงการ      ………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. หลักการและเหตุผล 
....................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 
 

3. วัตถุประสงค 
....................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 
 

 

4. เปาหมาย 
....................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 
 
5. วิธีดําเนินการ 

....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
 
6. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 

 
7. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 

....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
8. งบประมาณ 

....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
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9. การติดตามประเมินผล 
....................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 
 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
....................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 
 
11.  ผูจัดทําโครงการ 
 

 (...............................................) 
...................................................................... 

 
12. ผูเสนอโครงการ 

(...............................................) 
...................................................................... 

 

 
13. ผูอนุมัติโครงการ 

 
(...............................................) 

...................................................................... 
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แบบฟอรมขอมูลเบื้องตนโครงการ 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือสายทาง............................................................................................................................................. 
 สภาพถนน  ณ  วันท่ีเขาทําการสํารวจเบ้ืองตน (............./..................../...................) ระบุวัน/เดือน/ป 
 ระยะทางท้ังส้ิน.................................... ก.ม. 
 การกอสรางเปนถนนท่ีมีผิวจราจรประเภท (ระบุประเภทถนนท่ีสํารวจ) 

(      )  ถนนลาดยางผิวจราจรกวางเฉล่ีย............ ม. ไหลทางกวางขางละ .................ม.  
          ระยะทางรวม................... กม. 
          ปงบประมาณ................. ไดรับงบประมาณกอสราง ระยะทาง................. ม. 
          ( กม.................... ถึง กม..........................)  
          ปงบประมาณ................. ไดรับงบประมาณกอสราง ระยะทาง................. ม. 
          ( กม.................... ถึง กม..........................)  
(      )  ถนนคอนกรีตผิวจราจรกวางเฉล่ีย............ ม.   ระยะทางรวม................... กม. 
          ปงบประมาณ................. ไดรับงบประมาณกอสราง ระยะทาง................. ม. 
          ( กม.................... ถึง กม..........................)  
          ปงบประมาณ................. ไดรับงบประมาณกอสราง ระยะทาง................. ม. 
          ( กม.................... ถึง กม..........................)  
(      )  ถนนลูกรังผิวจราจรกวางเฉล่ีย............ ม.  ระยะทางรวม................... กม. 
          ( กม.................... ถึง กม..........................)  
(      )  ถนนดนิผิวจราจรกวางเฉล่ีย............ ม.  ระยะทางรวม................... กม. 
          ( กม.................... ถึง กม..........................)  

 มีสะพานในสายทางจํานวน…………แหง  ประกอบดวย (หากมีมากกวา 3 แหงใหเพิม่เติม)  
แหงท่ี 1    ความยาว................. ม. ชวง กม.......................... ถึง กม.......................... 
  ผิวจราจรกวาง........................ม. ทางเทาขางละ..................... ม. 
  สภาพการใชงาน       ใชงานไดด ี
           ควรกอสรางใหม  ความยาว.......................ม. 
           ผิวจราจรกวาง............ ม. ทางเทาขางละ.......... ม. 

              ขอเสนออ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... 
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แหงท่ี 2    ความยาว................. ม. ชวง กม.......................... ถึง กม.......................... 
  ผิวจราจรกวาง........................ม. ทางเทาขางละ..................... ม. 
  สภาพการใชงาน       ใชงานไดด ี
           ควรกอสรางใหม  ความยาว.......................ม. 
           ผิวจราจรกวาง............ ม. ทางเทาขางละ.......... ม. 

              ขอเสนออ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... 
 

แหงท่ี 3    ความยาว................. ม. ชวง กม.......................... ถึง กม.......................... 
  ผิวจราจรกวาง........................ม. ทางเทาขางละ..................... ม. 
  สภาพการใชงาน       ใชงานไดด ี
           ควรกอสรางใหม  ความยาว.......................ม. 
           ผิวจราจรกวาง............ ม. ทางเทาขางละ.......... ม. 

              ขอเสนออ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................. 
 

 เขตทาง  (     )  มีเขตทางตลอดสายทางขางละ........................ ม. (เฉล่ีย) 
                                                (     ) ไมมีเขตทาง 
                                                (     ) มีเขตทางเปนบางชวง กวางขางละ ............ ม. (กม................ถึง กม............) 
                                                        กวางขางละ ............ ม. (กม................ถึง กม............) 
                                                          กวางขางละ ............ ม. (กม................ถึง กม............) 
  ความพรอมของแบบกอสราง 

(     )  ไมมีแบบกอสราง 
(     )  มีแบบกอสรางแลว ระยะทาง.................... กม. (กม...................... ถึง กม..............................) 
          หนวยงานท่ีสํารวจออกแบบ...........................................สํารวจ-ออกแบบเม่ือป พ.ศ................. 
          ผิวจราจรประเภท.................................................................................กวาง......................... ม. 
          ไหลทางประเภท..............................................................................กวางขางละ.................... ม. 
          ช่ือตามแบบ................................................................................................................................ 
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2. สภาพภูมิประเทศของสายทาง 
 ท่ีต้ังโครงการ 

2.1.1 จุดเร่ิมตนโครงการเช่ือมกับสายทาง............................................................................................. 
          ซ่ึงเปนถนน  (     )  ลาดยาง        (       ) ลูกรัง   ของหนวยงาน................................................... 
          ท่ีบริเวณบาน........................... ตําบล.............................อําเภอ...................... จังหวัด................ 
2.1.2  ช่ือหมูบานสายทางผาน/ประชากรผูไดรับประโยชน 
          1. บาน................................. ตําบล........................... ชวง กม....................ถึง กม..................... 
              ประชากร.............................. ครัวเรือน 
          2. บาน................................. ตําบล........................... ชวง กม....................ถึง กม..................... 
              ประชากร.............................. ครัวเรือน 
          3. บาน................................. ตําบล........................... ชวง กม....................ถึง กม..................... 
              ประชากร.............................. ครัวเรือน 
          4. บาน................................. ตําบล........................... ชวง กม....................ถึง กม..................... 
              ประชากร.............................. ครัวเรือน 
          5. บาน................................. ตําบล........................... ชวง กม....................ถึง กม..................... 
              ประชากร.............................. ครัวเรือน 
          6. บาน................................. ตําบล........................... ชวง กม....................ถึง กม..................... 
              ประชากร.............................. ครัวเรือน 
          7. บาน................................. ตําบล........................... ชวง กม....................ถึง กม..................... 
              ประชากร.............................. ครัวเรือน 
          8. บาน................................. ตําบล........................... ชวง กม....................ถึง กม..................... 
              ประชากร.............................. ครัวเรือน 
2.1.3  ทางหลวง, ทางรถไฟที่ถนนสายนี้ตัดผาน 
          1. ท่ี กม........................... สายทาง........................... (      ) ทางหลวง..................... (      ) รถไฟ 
          2. ท่ี กม........................... สายทาง........................... (      ) ทางหลวง..................... (      ) รถไฟ 
2.1.4  จุดส้ินสุดโครงการเช่ือมกับสายทาง............................................................................................ 
           ซ่ึงเปนถนน (       ) ลาดยาง       (      ) ลูกรัง     ของหนวยงาน.................................................. 
           ท่ีบริเวณบาน............................ ตําบล...........................อําเภอ.........................จังหวัด.............. 
           (      ) ดานซายทาง (      ) ดานขวาทาง (      ) เช่ือมตอกัน 
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 ขอจํากัดของสภาพภูมิประเทศ ซ่ึงอาจมีผลทําใหไมสามารถดําเนินการกอสรางได 

(      ) ไมมี (กม............................ ถึง กม................................)  
(      )  มี 
                  ผานพื้นท่ีลุมน้ําช้ัน 1 A  ไมสามารถขออนุญาตกอสรางได (กม............. ถึง กม...............) 
                  ผานพื้นท่ีปาสงวน  (กม............................ ถึง กม..................................) 
                  ผานปา สปก.   (กม............................ ถึง กม..................................) 
                  ผานพื้นท่ีปาชายเลน (กม............................ ถึง กม..................................) 
                  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................. ต้ังแต กม
..................................................... 
 

3. ประโยชนท่ีไดรับ  
(1) .............................................................................................................................................................. 
(2) .............................................................................................................................................................. 
(3) .............................................................................................................................................................. 
(สามารถระบุประโยชนไดมากกวา 1 ขอ การระบุประโยชนจะทําใหสามารถพิจารณาวาสายทางที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณน้ันสอดคลองกับยุทธศาสตรท้ังระดับชาติ, ระดับจังหวดั อยางไรบาง ดงันั้น
ขอใหระบุหรือเพิ่มเติมขอมูลใหมากท่ีสุด) 
(      )  3.1 ประเภทการขนสงพืชผลทางการเกษตร 
                 3.1.1  รนระยะทางในการเดินทางเฉล่ีย............................. กม. 
                 3.1.2  ผานพื้นท่ีเพาะปลูกประเภทตาง ๆ (เชน ขาว, มันสําปะหลัง, ยาง, สม, ทุเรียน ฯลฯ) 
                           ประเภท.......................................................... พื้นท่ี .........................................ไร 
                           ประเภท.......................................................... พื้นท่ี .........................................ไร 
                           ประเภท.......................................................... พื้นท่ี .........................................ไร 
                           ประเภท.......................................................... พื้นท่ี .........................................ไร 
(      )  3.2 ประเภทการทองเที่ยว 
                 3.2.1  รนระยะทางในการเดินทางเฉล่ีย............................. กม. 
                 3.2.2  ช่ือสถานท่ีแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับประโยชน  ............................................................. 
                           (ระบุในแผนท่ีสายทางดวย) 
                 3.2.3  จํานวนนักทองเท่ียวเฉล่ียตอป  ............................................. คน 
(      )  3.3 ประเภทอ่ืน ๆ โปรดระบุและเพิม่เติมขอมูล........................................................................... 
                 ............................................................................................................................................... 
                 ............................................................................................................................................... 
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4. หนวยงานหรือบุคคลท่ีขอรับการสนับสนนุงบประมาณ  

 ช่ือ.............................................. ตําแหนง ............................................... ตามหนังสือท่ี....................... 
 ช่ือ.............................................. ตําแหนง ............................................... ตามหนังสือท่ี....................... 

 

5. ผานขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา  
(     ) 5.1 มีการจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน 
(     ) 5.2 มีการรวบรวมประเด็นหลักการพฒันา ปญหาความตองการและขอมูลนํามาจัดทํารางแผนฯ 
(     ) 5.3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณารางแผนฯ 
(     ) 5.4 มีการจัดประชุมองคกรประสานแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบรางแผนฯ 
 
 
  (ลงช่ือ) ....................................................... ผูอํานวยการ................................ 
                                        (....................................................)  
 

(ลงช่ือ) ....................................................... ปลัด..........................................   
                                        (....................................................)  
 

 
  (ลงช่ือ) ....................................................... นายก......................................... 
                                        (....................................................)  

 
 
หมายเหต ุ แบบฟอรมขอมูลเบื้องตนโครงการ เปนมาตรการท่ี 1 ตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย  
                  ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3373 ลงวันท่ี  4  ตุลาคม  2550  เร่ือง  มาตรการปองกันความเสียหาย 
                  เก่ียวกับการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีกอสราง บูรณะ และบํารุงรักษาทางและ 
                  สะพาน 
     มาตรการท่ี 1 การวางแผนโครงการ 
     ในการจัดทําโครงการทางและสะพานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจรายการขอมูลเบื้องตนอยางนอยใหมี
รายการตามแบบที่กําหนด เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูมีอํานาจตัดสินใจหรือผูที่รับผิดชอบ มีหลักฐานประกอบการพิจารณา
ตัดสินคัดเลือกโครงการและตรวจสอบไดวาการจัดทําแผนพัฒนาไดผานขั้นตอนมาถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
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แนวทางการทบทวนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม  
 

1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาคุณภาพ 

คนและสังคมไทยสูสังคม 
แหงภูมิปญญาและ 

การเรียนรู 

พัฒนาคนให มีคุณธรรมนํา

ความรู  เกิดภูมิคุมกันพัฒนาเด็ก
และเยาวชนใหมีจิตใจดีงามมีสํานึก

สาธารณะ มีสติปญญา เพิ่มพูน

ความรูและทักษะใหแกแรงงาน 
เรงผลิตนักวิทยาศาตร/นักวิจัย 
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและ

จัดการองคความรูทองถิ่นและ

เสริมสรางสุขภาวะคนไทยให

แข็งแรง พัฒนาระบบการรักษา 
ควบคูกับการปองกันและฟนฟู

รางกาย/จิตใจ สงเสริมการบริโภค
ท่ีปลอดภัย ใชสมุนไพรภูมิปญญา
ไทย รวมกับเทคโนโลยีสะอาดใน

การผลิต ลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยง
ตอสุขภาพ 

เสริมสรางคนไทยอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข

สรางครอบครัวใหเขมแข็ง สรางหลกัประกนัท่ีม่ันคงทางเศรษฐกิจสงัคม ใหประชาชน 
ดานอาชีพสวัสดิการสังคม การออม การดาํรงชีวิตท่ีปลอดภัยสงบสขุ รวมท้ังขยาย 

บริการสังคมแกผูสูงอาย ุผูพกิาร ผูดอยโอกาส 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 

ยุทธศาสตร 
การสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนและสังคมเปนฐานที่

ม่ันคงของประเทศ 

สรางความม่ันคงของศรษฐกิจ

ชุมชน รวมกลุมในรูปสหกรณ   
นําภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางสรรค 
คุณคาสินคาและบริการ 

การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง

สงเสริมการรวมกลุม เปดพืน้ท่ีสาธารณะจัดกจิกรรม เผยแพรขอมูลขาวสาร 
ปรับปรุงกลไก กฎระเบียบ เพื่อการสรางชุมชนเขมแข็ง จัดการองคความรู 

ชุมชนและระบบการเรียนรูอยางครบวงจร และพัฒนาตอยอด สรางครอบครัว 
ระบบความสัมพันธในชุมชนใหม่ันคงเขมแข็งเปนภูมิคุมกัน 

 

เสริมสรางศักยภาพของชุมชน

อยู ร วมกับทรัพยากรอย าง

เก้ือกูล ใหสิทธิชุมชนรวมบริหาร

จัดการทรัพยากร สรางกลไกให

ชมชนปกปองคมครองทรัพยากร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 

ยุทธศาสตร

การปรับโครงสราง 
เศรษฐกิจใหสมดลุ 

และยั่งยืน 
 

ปรับโครงสรางการผลิต     

ปรับโครงสรางภาคเกษตร/
อุตสาหกรรม/บริการ พัฒนา 
ปจจัยสนบัสนนุการปรับโครงสราง     

การผลิต 

สนับสนุนใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรม และกระจาย

ผลประโยชนการพัฒนาอยางเปนธรรม 
สงเสริมการแขงขนัการประกอบธุรกิจเสรีและเปนธรรม กระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

สูภูมิภาคอยางสมดุล เปนธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการระบบการเงินฐานราก  
ดําเนนินโยบายการคลงัเพื่อสงเสริมการกระจายรายได 

 

สรางภูมคุมกันระบบเศรษฐกิจ 
บริหารเศรษฐกิจสวนรวมให มี

ประสิทธิภาพ สงเสริมการออม 
เพิ่มทางเลือกการระดมทุน  
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน

เรงรัดการใชพลังงานทดแทน 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาฐานความหลากหลาย

ทางชีวภาพและ 
สรางความม่ันคงของฐาน 
ทรัพยากรและคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

สรางสภาพแวดลอมท่ีดีเพื่อ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน มีการผลิต

และการบริ โภค ท่ี เปน มิตรกับ

สิ่งแวดลอมพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษ 

รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ

พัฒนาระบบฐานขอมูล สรางองคความรู สงเสริมสิทธิชุมชนรวมจัดการดิน น้ํา ปา แร 
พัฒนาระบบจัดการรวมในการอนุรักษ ฟนฟทูรัพยากร และแกปญหาความขดัแยงอยางสนัต ิ

 

พัฒนาคุณคาความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภูมิปญญา

ทองถิ่น จัดการองคความรู  
สรางภูมิคุมกัน สรางนวัตกรรม 
จากทรัพยากรชีวภาพ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาคุณภาพ 

คนและสังคมไทยสูสังคม 
แหงภูมิปญญาและ 

การเรียนรู 

สรางภาคราชการรัฐวิสาหกิจ

ใหมีประสิทธิภาพ  
มีธรรมาภิบาลยดึหลักคุณธรรม 
จริยธรรม รับผดิชอบสวนรวม   
ลดการบังคับควบคุม 
 

รักษาและเสริมสรางความม่ันคง

พัฒนาศักยภาพ บทบาท ภารกิจ 
หนวยงานดานการปองกันประเทศ 
สรางความม่ันคงของประชาชน/สังคม 

พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย

สรางกระบวนการเรียนรู  
ปลูกฝงจิตสํานึก พัฒนาภาวะผูนํา 
ประชาธิปไตยทุกระดับ 
 

ปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ให ภ าคี ต า งๆร วม เสนอแนะ /    
ตรากฎหมาย เพื่อสรางความเสมอ
ภาคเปนธรรม 

กระจายอํานาจสูภูมิภาคทองถิ่น

ชุ ม ช น  ใ ห ท อ ง ถิ่ น รั บ ผิ ด ช อ บ

จัดบริการสาธารณะ ใหประชาชนรวม 
พัฒนาทองถิ่นของตน 

สรางความเขมแข็งภาคประชาชน

สรางเครือขาย กลไกตรวจสอบ 
ภาคประชาชนใหเขมแข็ง 
 

สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนเปน

บรรษัทภิบาล สรางจิตสํานึกท่ี

ซื่ อ สั ต ย ยุ ติ ธ ร ร ม เ ป น ธ ร ร ม 
รับผิดชอบตอสงคม 
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3. นโยบายรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายรัฐบาล

แถลงตอรัฐสภา (วันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ 2551) 
 

 การสรางความสมานฉันท สรางรากฐานท่ีม่ันคงสําหรับประเทศในอนาคต 
 

 สรางความสมดุลและภูมิคุมกันใหแกเศรษฐกิจของประเทศ(พัฒนา
คนใหมีคุณธรรมนําความรู การสนับสนุนการออมระยะยาว การสงเสริม

เกษตรทฤษฎีใหม การพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองและเช่ือมโยงกับตลาด 
ความม่ันคงดานพลังงาน ดูแลการเคล่ือนยายเงินทุน การใชและ   

ตอยอดเทคโนโลยีใหเขากับภูมิปญญาไทยเพ่ือนําไปสูนวัตกรรมสราง

รายไดใหแกระบบเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

นโยบายรัฐบาล

แถลงตอรัฐสภา (วันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ 2551) 
 

นโยบายเรงดวนท่ีจะดาํเนนิการในปแรก 
 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาตแิละฟนฟูประชาธิปไตย 
 แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 เรงรัดแกไขปญหายาเสพตดิและปราบปรามผูมีอิทธิพล 
 ดําเนนิมาตรการในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน 
 เพ่ิมศักยภาพกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร(SML)ใหครบทุกหมูบานและชุมชน 
 สานตอโครงการธนาคารประชาชน 
 สนับสนนุสินเช่ือแกผูประกอบการ SMEs และวิสาหกจิชุมชน 
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4. ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายรัฐบาล

แถลงตอรัฐสภา (วันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ 2551) 
นโยบายเรงดวนท่ีจะดาํเนนิการในปแรก 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
 พักหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจน 
 สรางระบบประกันความเสี่ยงใหเกษตรกร 
 ขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนและสถาบันอาชีวศึกษา 
 สรางโอกาสใหประชาชนไดมีท่ีอยูอาศัยอยางท่ัวถึง 
 เรงรัดการลงทุนท่ีสําคญัของประเทศ 
 ดําเนนิมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลงังาน 
 ฟนความเช่ือม่ันดานการลงทุนและสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศไทย
 วางระบบการถือครองท่ีดินใหท่ัวถึงและเปนธรรม 
 ขยายพ้ืนท่ีชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
 เรงรัดมาตรการและโครงการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโิลกรอน 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. กรอบการใหบริหารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีและนโยบายแหงรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
5. ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดลอม 
6. ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ท่ีมา : พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 




