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บทที ่1 

บทน ำ 
 

           แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ

องค์กรฯ ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ยุทธศาสตร์ประเทศ 

(Country Strategy) พ.ศ. 2556 – 2561 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2558 – 2560) และนโยบายของผูบ้ริหารในการพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ฯ

สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จรงิ 

1.ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 ได้ให้ความหมายและประเภทของแผนพัฒนา ดังนี้  

“แผนพัฒนำ” หมายความรวมถึง แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา และ แผนพัฒนาสามป ี

     ประเภทของแผนพัฒนามี 2 ประเภท 

1) แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะปานกลางหรอืระยะยาว 

2) แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนและ

จัดท าทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด้วย 

     “แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอและ

แผนชุมชน 

2.วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการก าหนด

ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทาง

ในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบสอดคล้องกับ

ศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหา/ความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
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การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    

เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการ    

ให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรฯ ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์ 

อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนระยะปานกลางหรือระยะยาว จึงเป็น 

การก าหนดทิศทางความต้องการพัฒนาขององค์กรฯ ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่จะต้องการจะบรรลุและ

แนวทางในการที่จะท าใหบ้รรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและ 

การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ   

อย่ำงรอบด้ำน หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

ทั้งมิติด้ำนกำรพัฒนำ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร (การบริหารจัดการ)  และ 

การเปลี่ยนแปลงขององค์กรฯ ตลอดจนมิติในเชิงพื้นที่ ทั้งพื้นที่ใกล้เคียงขยายไปสู่พื้นที่ระดับอ าเภอ  

ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวีป จนกระทั่งในระดับโลกด้วย 

สาเหตุที่ต้องมองอย่างรอบด้าน ก็เพราะว่าในโลกของความเป็นจริงนั้นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น 

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและองค์กร ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและ 

ในระดับโลก ล้วนส่งผลกระทบต่อเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้นซึ่งรวมถึงองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหมด่้วย ไม่ทางตรงก็ทางออ้ม ดังเชน่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

ในปี พ.ศ.2558 ทุกหน่วยงานองค์กรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

จงึกล่าวได้ว่าปรากฎการณ์ทั้ง 4 ด้านที่เกิดกับเขตพื้นที่ 4 ระดับนี้ ล้วนถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ควรต้อง

ค านงึถึงในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทั้งสิ้น 
 

ดังนั้นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่       

(พ.ศ.2558 - 2562) จึงได้ทบทวนอย่างรอบด้านไม่เพียงแต่เขตพื้นที่ของตนเองเท่านั้น แต่ได้มองกว้าง

ออกไปครอบคลุมเขตพื้นที่อื่นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีประสิทธิภาพและ 

มีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพื้นที่เหล่านั้น 

อย่างรู้เท่าทันจนท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่หรือหาแนวทางในการป้องกัน

อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ (Proactive) 
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อย่ำงเป็นระบบ หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชยีงใหม่มกีารด าเนนิอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 

(2) การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบันและ 

ก าหนดประเด็นในการพัฒนา 

(3) การก าหนดวิสัยทัศนแ์ละภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 

(4) การก าหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(5) การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 

(6) การก าหนดยุทธศาสตรแ์ละบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

(7) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 

(8) การอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
 

3.ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
 

แผนภูมิ แสดงขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (ตำมระเบียบฯ ข้อ 16) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน  จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ

และรัฐวิสาหกิจเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ 

ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและ

แนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่     

เพื่อน ามาก าหนด แนวทางการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพื้นฐาน

จากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลแผนชุมชน    

มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา 
คณะกรรมกำรสนับสนุน      

กำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ท้องถ่ิน 

 รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์ 

 จั ดท า ร่ า ง แผนยุ ท ธศาสตร์ เ สนอต่ อ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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*** แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมื่อได้รับอนุมัติประกาศใช้แล้วให้แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผย 

ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

4.ประโยชน์ของกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1)  ช่วยให้องค์กำรบรรลุจุดมุ่งหมำย (Attention of Objectives)    

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมาย      

ที่ก าหนดไว้ การก าหนดจุดมุ่งหมายที่ ชัดเจนจะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมาย      

ที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

2)  ช่วยให้เกิดกำรประหยัด (Economical Operation)  

การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา  เพื่อคิดวิธีการให้องค์การบรรลุถึง

ประสิทธิภาพเป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินมีความต่อเนื่องกัน 

ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ท าเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า     

ลดต้นทุนที่ดกี่อใหเ้กิดการประหยัดแก่องค์กร  

คณะกรรมกำรพัฒนำ

ท้องถ่ิน 

พิจำรณำร่ำงแผนฯ 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถ่ินอนุมัติ 

ประกำศใช้ 

 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ***  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้

ความเห็ นชอบก่อนแล้ วผู้ บ ริหารท้อ งถิ่ น       

จ ึง พ ิจ า รณาอน ุม ัต ิแล ะป ร ะกาศ ใ ช ้แ ผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
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3) ลดควำมไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty)   

การวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต  การวางแผนที่มี

ประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว  ท าการคาดคะเน

เหตุการณใ์นอนาคตและได้หาแนวทางพจิารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แลว้  

4) เป็นเกณฑ์ในกำรควบคุม (Basis Of Control)   

การวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการคู่ กัน

อาศัยซึ่งกันและกัน แผนก าหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนา้ที่การควบคุม  

5) ส่งเสรมิให้เกิดนวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค ์(Encourages innovation and Creativity)  

การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม) 

และความคิดสร้างสรรค์น ามาใช้ประโยชน์แก่องค์กรเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่า ง 

คณะผู้บริหาร 

6) พัฒนำแรงจูงใจ (Improves Motivation)    

ระบบการวางแผนที่ดี มุ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการท างานของผู้บริหาร

สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้บริหาร 

ในอนาคต 

7) พัฒนำกำรแข่งขัน (Improves Competitive Strength) 

การวางแผนที่มีประสิทธิภาพท าให้องค์กรมีการแข่งขัน  ขยายขอบข่ายการท างาน

เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

8) ท ำให้เกิดกำรประสำนงำนท่ีดี (Better Coordination)  

การวางแผนสร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรท าให้    

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร 

เพื่อหลกีเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแตล่ะฝ่าย 

   

 

************************ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

บทที่ 2 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 



บทท่ี  2 
สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

2.1 สภาพทั่วไป 

1) ที่ตั้งและอาณาเขต 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ เลขที่  888 ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก  

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2540 ซึ่งได้ก าหนดให้มีหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีพื้นที่รับผดิชอบทั่วทั้งจังหวัด 

 (ข้อมูลจาก ฝ่ายผังเมอืง กองช่าง อบจ.ชม.) 



- 7 - 

 

จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ

ของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และ

เส้นแวงที่  99 องศาตะวั นออก สู งจาก

ระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 1,027 ฟุต 

(310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 

กิ โลเมตร โดยมีส่ วนกว้ างที่ สุ ดจากทิ ศ

ตะวันออกถึงตะวันตก กว้างประมาณ 138 

กิโลเมตรและส่วนที่ยาวที่สุด คือ จากทิศเหนือ

ถึงทิศใต้ ยาวประมาณ 320 กิโลเมตร (ยาว

มากที่สุดของประเทศ)  

พื้นที่มีประมาณ 20,107.057 

ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ 12,566,910 ไร ่

ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ 

และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จ าแนกเป็น

พืน้ที่ป่าไม้ 69.92% (8,787,656 ไร่) พื้นที่

ทางการเกษตร 12.82 % (1,835,425 ไร่) 

พื้ น ที่ อ ยู่ อ า ศั ย แ ล ะ อื่ น ๆ  1 7 . 2 6% 

(2,167,971 ไร่)  เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนา 

ในระดับสูง มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

เศรษฐกิจ และการลงทุน ตลอดจนมีการ 

พัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ ทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามตามค าขวัญของจังหวัด 

“ดอยสุเทพเป็นศรปีระเพณีเป็นสง่าบุปผชาติล้วนงามตา นามล้้าค่านครพิงค”์ 

อาณาเขตติดต่อ  

ทิศเหนอื       ติดรัฐฉาน สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of 

 Myanmar) 

ทิศใต้           ตดิอ าเภอสามเงา อ าเภอแมร่ะมาด อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   

ทิศตะวันออก ติดอ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมอืงเชียงราย อ าเภอแม่สรวย  

 อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย, อ าเภอเมอืงปาน อ าเภอเมืองล าปาง  

  จังหวัดล าปาง, อ าเภอบ้านธิ อ าเภอเมอืงล าพูน อ าเภอป่าซาง อ าเภอเวียงหนองล่อง

 อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ทิศตะวันตก   ติดอ าเภอปาย อ าเภอเมืองแม่ฮอ่งสอน อ าเภอขุนยวม อ าเภอแม่ลาน้อย  

 อ าเภอแม่สะเรียงอ าเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน 
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จังหวัดเชยีงใหมม่ีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ โดยพืน้ที่เขตติดต่อมี  

5 อ าเภอ ได้แก่  

1) อ าเภอแม่อาย: 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่อาย ต าบลมะลิกา ต าบลแม่สาวและต าบลท่าตอน 

เมืองทีม่ีเขตติดตอ่ คอื เมืองยอน รัฐฉาน  

2) อ าเภอฝาง: 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลม่อนปิ่น และต าบลแมง่อน  

เมืองทีม่ีเขตติดตอ่ คอื บ้านโป่งป่าแขม เมืองตว่น รัฐฉาน  

3) อ าเภอเชยีงดาว: 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลเมืองนะ  

เมืองทีม่ีเขตติดตอ่ คอื บ้านน้ ายุม เมอืงตว่น รัฐฉาน  

4) อ าเภอเวียงแหง: 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลเปียงหลวง ต าบลเมืองแหง และต าบลแสนไห  

เมอืงทีม่ีเขตติดต่อ คือ บ้านบางใหม่สูง บ้านปางเสือเฒ่า บ้านกองเฮือบิน เมอืงต่วน รัฐฉาน  

5) อ าเภอไชยปราการ: 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนองบัว  

เมืองทีม่เีขตติดตอ่ คือ บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน  

2) ลักษณะภูมิประเทศ 
โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ าปิง 

มีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ "ดอยอินทนนท์" มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 

2,565 เมตร นอกจากนี้ยังมดีอยอื่นๆ ที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก (ความสูง

จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 2,285 เมตร) ดอยหลวงเชียงดาว (ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 

2,170 เมตร) ดอยสุเทพ (ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1 ,601 เมตร) สภาพพื้นที่ 

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของจังหวัดคิดเป็น

พื้นที่ประมาณ 80% ของพื้นที่จังหวัด เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธารไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก พื้นที่ราบลุ่มน้ า

และที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ าปิง  

ลุ่มน้ าฝางและลุม่น้ าแมง่ัด เป็นพืน้ที่ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร 

3) ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิ เฉลี่ยทั้งปี 

25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20.1 องศา

เซลเซียส มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้

อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งภูมิอากาศ

ออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่  

 ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  

         ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจกิายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  

 ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
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4) ประชากร 

จังหวัดเชียงใหม่มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,611,413 คน แยกเป็นชาย จ านวน 

809,284 คน และหญิง จ านวน852,129 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 82.16 คน/ตารางกิโลเมตร 

(ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ ณ มิถุนายน 2556) ประชากรชนกลุ่มน้อยในจังหวัดมีจ านวน 72,791 คน 

กระจายตามอ าเภอต่างๆ ใน 17 อ าเภอ (ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ ณ 30 กันยายน 2556) โดยแยกเป็น  

1) บุคคลบนพืน้ที่สูง จ านวน 7,184 คน  

2) อดีตทหารจนีคณะชาติ จ านวน 643 คน  

3) จีนฮ่ออพยพ จ านวน 204 คน  

4) จีนฮ่ออิสระ จ านวน 1,950 คน  

5) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า จ านวน 366 คน  

6) ผู้หลบหนีเข้าเมอืงจากพม่า (มีถิ่นที่อยู่ถาวร) จ านวน 1,785 คน  

7) ผู้หลบหนีเข้าเมอืงจากพม่า (อยู่กับนายจา้ง) จ านวน 3,331 คน  

8) ไทยลือ้ จ านวน 266 คน  

9) ชุมชนบนพืน้ที่สูงที่เป็นชาวเขา จ านวน 3,728 คน  

10) ชุมชนบนพืน้ที่สูงที่ไม่ใช่ชาวเขา จ านวน 35,490 คน  

11) บุตรของชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ จ านวน 17,844 คน  

อ าเภอที่มีประชากรชนกลุ่มน้อยมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอฝาง รองลงมาได้แก่ อ าเภอเชียงดาว 

อ าเภอแม่อาย และอ าเภอเวียงแหง ตามล าดับ ประกอบด้วย กลุ่มชนต่างๆ 13 ชนเผ่าเป็นชาวเขา 7 เผ่า 

ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้งเมี่ยน (เย้า) อาข่า (อีก้อ) ลาหู่ (มูเซอ) ลีซอ (ลีซู) และลั๊วะเป็นชนกลุ่มน้อย 5 กลุ่ม 

ได้แก่ ปะหล่อง ไทยใหญ่ ไทยลือ้ จีนฮ่อ และอื่นๆ โดยชุมชนเผา่กะเหรี่ยงมีจ านวนมากที่สุด 

5) ลักษณะทางการปกครอง  
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ 204 ต าบล และ 2,066 หมู่บ้าน มีหน่วยงาน  

ที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ (ข้อมูล ณ 1 พฤษภาคม 2557) ดังนี้ 

 1) หนว่ยงานบริหารราชการส่วนกลาง จ านวน 166 หนว่ยงาน  

 2) หนว่ยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 34 หนว่ยงาน  

 3) หนว่ยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 211 แหง่ ประกอบด้วย  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แหง่  

 เทศบาลนคร จ านวน 1 แหง่  

 เทศบาลเมอืง จ านวน 4 แห่ง  

 เทศบาลต าบล จ านวน 121 แห่ง  

 องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 89 แห่ง 
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6) การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 10 เขต มีผู้แทนได้เขตละ 

1 คน โดยแต่ละเขต (ปี 2554) แบ่งได้ ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี 1 ประกอบด้วย อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ (เฉพาะต าบลช้างเผือก ต าบลแม่เหียะ

ต าบลสุเทพ ต าบลศรีภูมิ ต าบลช้างม่อย ต าบลพระสิงห ์ต าบลป่าตัน ต าบลหายยา และต าบลช้างคลาน) 

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่(เฉพาะต าบลวัดเกต ต าบลฟ้าฮ่าม 

ต าบลหนองหอย ต าบลท่าศาลา ต าบลหนองป่าครั่ง และต าบลป่าแดด) และอ าเภอสารภี 

เขตเลือกตั้งท่ี 3 ประกอบด้วย อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอแมอ่อน 

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อ าเภอสันทราย อ าเภอพร้าว และอ าเภอแม่แตง (เฉพาะ

ต าบลแมห่อพระ) 

เขตเลือกตั้งท่ี 5 ประกอบด้วยอ าเภอแม่อาย และอ าเภอฝาง (ยกเว้นต าบลแมข่่า) 

เขตเลือกตั้งที่  6 ประกอบด้วย อ าเภอเชียงดาว อ าเภอเวียงแหง อ าเภอไชยปราการและ 

อ าเภอฝาง (เฉพาะต าบลแมข่่า) 

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอ าเภอแม่ริม อ าเภอแม่แตง (ยกเว้นต าบลแม่หอพระ) และ

อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ (เฉพาะต าบลสันผเีลื้อ) 

เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยอ าเภอหางดง อ าเภอสันป่าตอง และอ าเภอสะเมิง (เฉพาะ

ต าบลสะเมงิใต้ และต าบลสะเมงิเหนอื) 

เขตเลือกตั้ งที่  9  ประกอบด้วยอ าเภอแม่วาง อ าเภอจอมทอง อ าเภอดอยหล่อ  

อ าเภอกัลยาณิวัฒนา อ าเภอแม่แจ่ม (เฉพาะต าบลแม่นาจร) และอ าเภอสะเมิง (เฉพาะต าบลยั้งเมิน  

ต าบลแม่สาบ และต าบลบ่อแก้ว) 

เขตเลือกตั้งที่  10 ประกอบด้วยอ าเภอแม่แจ่ม (ยกเว้นต าบลแม่นาจร) อ าเภอฮอด  

อ าเภอดอยเต่า และอ าเภออมก๋อย 

7) ด้านเศรษฐกจิ 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวระดับโลก 

เป็นที่ตั้งของหน่วยงานระดับภาคทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส านักงานภาคเหนือ  และศูนย์ส่งเสริมการสง่ออกภาคเหนือเป็นต้น   

ในปี พ.ศ. 2554 (ข้อมูล: ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ณ ตุลาคม 2556) ภาวะ

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2554  พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี 

มีมูลค่า 143,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 125,725 ล้านบาทในปีก่อน 18,005 ล้านบาท  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) มีมูลค่า 89,542 บาท เพิ่มขึ้นจาก 78,480 บาท  

ในปีก่อน 11,062  บาท สาขาการผลิตที่ส าคัญ อันดับ 1 สาขาเกษตรกรรมฯ ร้อยละ 14.6 อันดับ 2 

สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ ร้อยละ 14.4 อันดับ 3 สาขาการขายส่ง  ขายปลีกฯ ร้อยละ 12.1 

อันดับ 4 สาขาการศึกษา ร้อยละ 11.0 อันดับ 5  สาขาตัวกลางทางการเงิน ร้อยละ 11.0  อันดับ 6 
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สาขาบริหารราชการฯ ร้อยละ 7.9 อันดับ 7 สาขาก่อสร้าง ร้อยละ 7.6  อันดับ 8 สาขาอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 6.9 และสาขาอื่น ๆ ร้อยละ 14.9 

โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่  ปี  2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) ภาคการเกษตร 

จังหวัดเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร และพืชผักเมืองหนาวที่ส าคัญ

ของประเทศ จากข้อมูล ปี พ.ศ. 2554/2555 พบว่า มีพื้นที่การเกษตรของจังหวัด พื้นที่การเกษตร 

ในเขตชลประทาน จ านวนครัวเรือนเกษตรกร และผลติผลพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด ดังนี้ 

1) พื้นที่การเกษตรของจังหวัด มีประมาณ 1,835,425 ไร่ (ร้อยละ 12.82 ของพื้นที่

จังหวัด)   แยกเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 491,617 ไร่ ปลูกพืชไร่ 286,211 ไร่ ปลูกพืชสวน 609,505 ไร่  

อื่น ๆ 367,105 ไร ่

2) พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน จ านวน 642,979 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35 ของพื้นที่

การเกษตร และพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน 1,192,446 บาท คิดเป็น ร้อยละ 65 ของพื้นที่

การเกษตรทั้งจังหวัด  

3) การชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ตอนบนของประเทศ มีแหล่งกักเก็บน้ า 

เป็นจ านวนมาก ส าหรับใช้ในการชลประทาน การเกษตร และการอุปโภคบริโภค เขื่อนเก็บน้ าขนาดใหญ่

ในจังหวัดเชยีงใหม่ มีจ านวน 2 แหง่ ได้แก่  

  3.1) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตัง้อยู่ที่ต าบลชอ่แล อ าเภอแม่แตง มีความจุที่ระดับเก็บกัก 

จ านวน 265 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 100,000 ไร่ (พื้นที่ชลประทานของ 

อ่างเก็บน้ าแมง่ัดสมบูรณ์ชล 30,000 ไร่ และพืน้ที่ชลประทานของฝายแม่แฝก 70,000 ไร่)  

   3.2) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตั้งอยู่ที่ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด มีความจุที่ระดับ

เก็บกัก จ านวน 263 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 175,000 ไร่ 

 
สาขาเกษตรกรรมฯ 

14.6% 
 

สาขาอสังหาริมทรัพย์ฯ14.4% 

สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ 
12.1% 

สาขาการศึกษา11.0% 
สาขาตัวกลางฯ 11.0% 

สาขาบริหารราชการ 7.9% 

สาขาก่อสร้าง 
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สาขาอุตสาหกรรม 
6.9% 

สาขาอื่นๆ 
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นอกจากนี้ ยังมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ประเภทฝายทดน้ า  จ านวน 1 แห่ง คือ  

ฝายแม่แตง ต าบลแมแ่ตงอ าเภอแมแ่ตง มีพื้นที่ชลประทาน 99,298 ไร่ 

4) จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 176,118 ครัวเรือน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)   

5) ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ปี 2554/55 ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ข้าว มีพื้นที่ปลูก 

491,617 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 596 ไร่  คิดเป็นมูลค่าผลผลิตโดยเฉลี่ย 3,662,546,650 บาท ล าไย  

มี พื้ น ที่ ป ลู ก  315,457 ไ ร่  ผ ล ผ ลิ ต เ ฉ ลี่ ย  897 ไ ร่  คิ ด เ ป็ น มู ล ค่ า ผ ล ผลิ ต โ ด ย เ ฉ ลี่ ย 

4,490,549,066.25 บาท ลิ้นจี่ มีพื้นที่ปลูก 56,779 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 570 ไร่ คิดเป็นมูลค่า

ผลผลิตโดยเฉลี่ย 770,439,565.20 บาท กระเทียม มีพื้นที่ปลูก 37,038 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

3,490 ไร่  คิดเป็นมูลค่าผลผลิตโดยเฉลี่ย 1,225,409,637.60 บาท หอมแดง มีพื้นที่ปลูก 

14,930 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,506 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตโดยเฉลี่ย 654,830,695.80 บาท 

หอมหัวใหญ่ มีพื้นที่ปลูก 8,985 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 4,612 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตโดยเฉลี่ย 

291,729,292.80 บาท และส้มเขียวหวาน มีพื้นที่ปลูก 33,535 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,438 ไร่  

คิดเป็นมูลค่าผลผลิตโดยเฉลี่ย 1,787,364,162.36 บาท  

9) ด้านพาณิชยกรรม 

ในปี 2556 มีนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ จ านวน 1,941 ราย แยกเป็นบริษัทจ ากัด 

1,201 ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 733 ราย และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 7 ราย จดทะเบียนเลิก 

จ านวน 629 ราย แยกเป็นบริษัทจ ากัด 265 ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 362 ราย และห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิตบิุคคล 2 ราย  

มีนิติบุคคลที่ยังคงอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 13,454 ราย แยกเป็นบริษัท

จ ากัด 7,805 ราย หา้งหุ้นสว่นจ ากัด 5,599 ราย และหา้งหุ้นสว่นสามัญนิตบิุคคล 50 ราย 

ธุรกิจที่มกีารจดทะเบียนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การก่อสร้างอาคารทั่วไป จดทะเบียน

ใหม่ จ านวน 256 ราย จดทะเบียนเลิก จ านวน 71 ราย รองลงมาได้แก่ การขายส่งสินค้าที่ใช้ใน

ครัวเรือน จดทะเบียนใหม่ จ านวน 149 ราย ไม่มีผู้จดทะเบียนเลิก และการให้เช่า การขาย การซื้อและ

การด าเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนใหม่ จ านวน 138 ราย จดทะเบียนเลิก จ านวน 49 ราย 

(ข้อมูล: ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม ่ณ 10 มกราคม 2557) 

10) ด้านแรงงาน 
ประชากรและก้าลังแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ในปี 2556 มีประชากรอยู่ในก าลังแรงงาน 

967,182 คน ผู้มีงานท า 957,015 คน ผู้ว่างงาน 7,856 คน และผู้รอฤดูกาล 2,311 คน 

(ข้อมูล: ส านักงานแรงงานจังหวัดเชยีงใหม่ ณ กุมภาพันธ์ 2557) 

การมีงานท้า ผู้มีงานท าในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 957,015 คน หรือร้อยละ 98.95 

ท างานสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง มากที่สุด จ านวน 343 ,153 คน 

รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก ผู้มีงานท าส่วนใหญ่ มีการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน 

239,168 คน 
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การว่างงาน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 7 ,856 คน หรือมีอัตราการว่างงาน  

ร้อยละ 0.81 ซึ่งอัตราการว่างงานเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2555 ซึ่งมีอัตราการว่างงานรอ้ยละ 0.78 

การบริการจัดหางานในประเทศ นายจ้าง/สถานประกอบการได้แจ้ง ต าแหน่งงานว่าง 

จ านวน 13,339 อัตรา โดยมีผู้สมัครงาน 5,246 คน และ การบรรจุงาน 2,965 คน ส่วนต าแหน่ง

งานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุดคือ ระดับประถมศึกษา มีความต้องการร้อยละ 18.36 

รองลงมาเป็นระดับมัธยมศกึษา และปริญญาตรี 

แรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้มาท างานเป็นการช่ัวคราว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว 

กัมพูชา มีจ านวนทั้งสิ้น 132,363 คน จ าแนกเป็นสัญชาติ พม่า 131,968 คน ลาว 261 คน และ

กัมพูชา 134 คน 

แรงงานไทยในต่างประเทศ มีผู้เดินทางไปท างานต่างประเทศ จ านวน 789 คน ภูมิภาค

ที่แรงงานไทยไปท างานส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียจ านวน 732 คน หรือร้อยละ 82.90 

ของแรงงานที่ไปท างาน ต่างประเทศทั้งหมด 

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จ านวน 7 ,015 คน  

โดยกลุ่มอาชีพที่ฝกึยกระดับฝีมือสูงสุด คือกลุ่มธุรกิจและบริการ รองลงมา คือ อุตสาหกรรมศิลป์ และ

มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งสิ้น 1,220 คน โดยกลุ่มอาชีพที่มีการทดสอบมากที่สุด คือ 

ธุรกิจและบริการ รองลงมาคือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส ์คอมพิวเตอร์ และช่างกล 

การตรวจสอบความปลอดภัยในการท้างาน มีการตรวจสอบความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ รวมทั้งสิน้ 283 แหง่ ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจ านวน 27,135 พบว่าสถานประกอบการ

ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุดได้แก่ การก่อสร้าง การขนส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม 

ยานยนต์ ของใชส้่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ประเภทละ 2 แหง่ 

การประสบอันตราย/เจ็บป่วยเน่ืองจากการท้างาน มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

เนื่องจากการท างาน จ านวน 2,257 คนโดยประเภทของความร้ายแรง พบว่าเป็นการหยุดงานไม่เกิน 

3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน และตาย 

การเลิกจ้างแรงงาน สถานประกอบกิจการ ที่เลิกกิจการมีจ านวน 270 แห่ง ลูกจ้าง  

ถูกเลิกจ้าง 318 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก 1-4 คน มีสัดสว่นร้อยละ 92.22  

การประกันสังคม มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจ านวน 12,092 แห่ง 

ผูป้ระกันตนทั้งสิน้ 149,599 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม ที่เป็นสถานพยาบาลของ

รัฐบาลจ านวน 3 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน 5 แห่ง มีการใช้เงินกองทุน 606 ,296,734 บาท  

ซึ่งมีจ านวนผูใ้ช้บริการจ านวน 280,783 ราย ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด 

ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร มีจ านวน 223,557 ราย หรือ ร้อยละ 79.63 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด 

ส าหรับปริมาณการจา่ยเงนิประโยชน์ทดแทน พบว่า การจา่ยกรณีชราภาพสูงสุด 186,396,903 บาท 

หรอืร้อยละ 30.74  



- 14 - 

 

11) งานประเพณี เทศกาล  
- งานร่มบ่อสร้าง จัดขึ้นประมาณเดือนมกราคม บริเวณศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง

อ าเภอสันก าแพง มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ประเพณีพื้นบ้าน การประกวด และจ าหน่าย

ผลติภัณฑ์ตา่ง ๆ 

- งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ มีการจัดขบวนแห่รถบุปผาชาติ   

และการประกวดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 

- ประเพณีสงกรานต ์(ด าหัว) จัดขึ้นทุกปี ในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน มีขบวนแห ่    

พระพุทธสิหงิค์และขบวนแหน่างสงกรานต์ การขนทราย รดน้ าขอพรผูใ้หญ่ และการเล่นสาดน้ า 

- ประเพณีเข้าอินทขิล ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน เป็นการประกอบพิธีบูชาเสาอินทขิล         

ซึ่งเป็นเสาหลักเมือง โดยการน าดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้ 

- ประเพณีเดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง) จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน มีการจัดขบวนแห่รถและ 

การประกวดต่าง ๆ 
 

12) ภาคการท่องเที่ยว 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ เนื่องจากมีภูมิทัศน์ที่งดงาม ศิลปกรรม วรรณคดี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี  

มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวล้านนา มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีร้านอาหาร โรงแรม บูติค รีสอร์ท 

และโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงจ านวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

จนท าให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญระดับโลก ในปี 2554 (กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา) พบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่จ านวน 5,661,673 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 

จ านวน 620,756 คน (12.31%) แยกเป็นชาวไทย 3,622,511 คน (63.98%) ชาวต่างประเทศ 

2,039,162 คน (36.02%) โดยชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ 3 อันดับแรก ได้แก่ 

นักท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอมริกา ประเทศฝรั่งเศส และ ประเทศญี่ปุ่น สร้างร ายได้แก่จังหวัด 

43,070.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 3,563.21 ล้านบาท หรือ 9.02% ซึ่งแยกเป็น

นักท่องเที่ยวชาวไทย 23,973.93 ล้านบาท (55.66%) และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 19,096.31 

ล้านบาท (44.34%) ระยะเวลาพักเฉลี่ย 3.19 วัน ห้องพัก 36,884 ห้อง ดังนั้น ภาพรวม 

การท่องเที่ยวเชียงใหม่ ในปี 2555/2556 จากการประเมินข้อมูลเบื้องต้นคาดว่า จ านวนนักท่องเที่ยว

และรายได้น่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับปี 2554 และมีแนวโน้ม

ว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส าหรับชาวต่างประเทศ 

ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อันดับต้นๆ คือ จนี มาเลเซีย ญี่ปุ่น และรัสเซีย ตามล าดับ 
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จังหวัดเชยีงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเชยีงใหม่ที่นยิมของนักท่องเที่ยว เชน่ 

- สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์จัดสร้าง

ขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง

สิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่9 มิถุนายน 2549 

และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 

2550 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์กลาง 

การเรียนรู้พชืสวนโลกมีการจัดแสดงพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด 

การจ ัดแสดงนิทรรศการด ้านการเกษตรและอื่น ๆ  

เพื่ อการเรียนรู้ ส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่ วไป  

เพื่อการศึกษางานวิจัยและเป็นแหล่งพบปะกันในกลุ่ม

เกษตรกร ภายในพืน้ที่มีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม 

- อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  ตั้งอยู่ตรงทางขึ้น   

ดอยสุเทพก่อนถึงน้ าตกห้วยแก้วครูบาศรีวิชัยเป็นนักบุญ

แหง่ลา้นนาไทยผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่และ

ประชาชนโดยทั่วไปผู้ที่จะขึ้นไปดอยสุเทพมักจะแวะ

นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล

ครูบาศรีวชัิยเป็นผูร้ิเริ่มชักชวนให้ประชาชนชาวเหนือร่วมแรง

ร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึ้นไปสู่วัดพระบรมธาตุ

ดอยสุเทพโดยเริ่มลงมือ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477

และแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2478 รวมระยะทาง 

จากเชิงดอยไปถึงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ 10 กิโลเมตร 

 

- สวนสัตว์ เชียงใหม่ตั้ งอยู่ บริ เวณ 

ทางขึ้นดอยสุเทพ บนถนนห้วยแก้ว ต าบลดอยสุเทพ 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีสัตว์อยู่ในสวนสัตว์

จ านวนมาก เช่น เม่น นกยูง เสือโคร่ง เสือขาว กวาง

แรด ฮิปโปโปเตมัส ช้าง หมี อีเห็น และยังมีส่วน 

จัดแสดงหมีแพนด้า ช่วงช่วงและหลินฮุ่ย จากประเทศจนี 

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ า "เชียงใหม่ ซูอควาเรียม" 

ภายในสวนสัตว์ เชียงใหม่มี โบราณสถานที่ ชื่ อว่ า 

วัดกู่ดินขาวที่เป็นวัดเพียงแห่งเดียวของเวียงเจ็ดลิน 

และมี การแสดงความสามารถของสั ตว์  เ ช่ น  

นกมาคอลว์ นาก นกกระทุง และมีส่วนจัดแสดง

เพนกวินและแมวน้ า 
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- ถนนคนเดินเชียงใหม่ (วันเสาร์) ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองอยู่ที่ถนนวัวลาย ใกล้กับประตู

เมืองเชียงใหม่เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น.พ่อค้าแม่ค้าเป็นคนพื้นเมือง 

ที่อาศัยอยู่ในบริเวณถนนวัวลายเป็นส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านท าเครื่องเงินซึ่งทั้งผลิตและจ าหน่าย

สินค้าจ าพวกเครื่องเงนินอกจากนีย้ังมีสนิค้าพืน้เมืองมากมายให้เลือกสรร  

- ถนนคนเดินท่าแพ (วันอาทิตย์) อยู่บริเวณประตูเมืองท่าแพต่อไปยังถนนราชด าเนิน        

เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่มีสินค้า

ให้เลือกสรรมากมายหลากหลายประเภท ทั้งสินค้าทางวัฒนธรรม เช่นสินค้าพื้นเมือง จ าพวก

เครื่องประดับตกแต่ง เสื้อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟ ฯลฯ หรือจะเป็นสินค้าแฟช่ัน 

ก็มีให้เห็นอยู่โดยทั่วไป รวมทั้งของกิน เช่นขนมจีนน้ าเงี้ยว/น้ ายา ของทานเล่น โรตี ฯลฯ หากมาเยือน

ในช่วงอากาศหนาว ๆ เดินเที่ยวกาดกลางคืน ถนนคนเดินเชียงใหม่ก็เพลิดเพลินไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งที่นี่

เป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่และได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ          

ชาวต่างประเทศ 

จังหวัดเชียงใหม่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอต่าง ๆ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย  

แบ่งตามสายทาง ได้แก่ 

- เส้นทางหลวงหมายเลข 1096 (แม่ริม-สะเมิง)  เช่น สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ  

ฟาร์มงูแม่สา น้ าตกแม่สา สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์  

- เส้นทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่มาลัย-ปาย) เช่น โป่งเดือดป่าแป๋ น้ าตกหมอกฟ้า  

ดอยสามหมื่น ป่าสนบ้านวัดจันทร์ 

- เส้นทางหลวงหมายเลข 1322 (เมืองงาย-เวียงแหง) เช่น พระสถูปสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชานุสรณ์ พระบรมธาตุแสนไห วัดฟ้าเวียงอนิทร์ 

- เส้นทางหลวงหมายเลข 1269 (หางดง-สะเมงิ) เชน่ โครงการหลวงห้วยผักไห ่ 

- เส้นทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง) เช่น พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ป่าเกี๊ยะหรือแม่ตะมาน 

ถ้ าเชียงดาว โครงการหลวงห้วยลึก ดอยอ่างข่าง ดอยผ้าหม่ปก 

- เส้นทางหลวงหมายเลข 108 เช่น บ้านถวาย เวียงท่ากาน วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 

อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ ทะเลสาบดอยเต่า 

- เส้นทางหลวงหมายเลข 1001 (เชียงใหม่-พร้าว) เช่น อุทยานแห่งชาติศรีลานนา น้ าตกบัวตอง

และน้ าพุเจ็ดสี วัดดอยแมป่ั๋ง 
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13) การคมนาคม 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและ

การคมนาคม จึงมีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวงแผ่นดิน  

ทางหลวงจังหวัด และเส้นทางมาตรฐานหลายสายท าให้การเดินทางติดต่อภายในจังหวัดหรือ 

การเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

การคมนาคมทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติ ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากสนามบิน

สุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองตามล าดับ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 6 ล้านคน /ปี รองรับ

การขนส่งสินค้าได้ 30,000 ตันต่อปี มีเที่ยวบินตรงไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคถึง 14 เส้นทาง 

การบิน โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียมีเที่ยวบินโดยตรงจากเชียงใหม่ไปยังหลายประเทศ เช่น 

ประเทศมาเลเซีย จนี เกาหลีใต้ ลาว สิงคโปร์ พม่า มาเก๊า ฮ่องกง เป็นต้น 

(ข้อมูล: ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ณ สิงหาคม 2556) ดังนั้น เชียงใหม่จึงพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น

ศูนย์กลางการบินนานาชาติของภูมิภาค (Aviation Hub) นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางคมนาคมทางบก 

ที่เชื่อมต่อกับเส้นทาง R3A สู่ประเทศจีนตอนใต้ และรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง 

และรถไฟทางคู่ เชื่อมระหว่างกรุงเทพ – เชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ ด้านการค้าและ 

การท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

การเดินทางติดต่อภายในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพมหานคร  

มีความสะดวกเพราะเป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรม  

จงึมเีส้นทางหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ  

- การเดินทางภายในจังหวัด จะมีรถโดยสาร เรียกว่า รถสี่ล้อแดง หรือ รถแดง คือรถโดยสาร

รับจ้างในรูปแบบของรถสองแถวขนาดเล็กในตัวอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผู้ขับรวมตัวในรูปสหกรณ์     

ชื่อสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จ ากัด ลักษณะการวิ่งของรถจะไม่ประจ าทาง โดยจะวิ่งในเส้นทาง         

ที่ผู้โดยสารต้องการคล้ายกับแท็กซี่ แต่จะรับผู้โดยสารเพิ่มเติมตลอดทาง และเปลี่ยนเส้นทาง  

ตามผู้โดยสาร 

- การคมนาคมทางรถยนต์ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (สถานีขนส่ง

ช้างเผือก) ส าหรับขนส่งภายในตัวจังหวัดเชื่อมอ าเภอต่าง ๆ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ 

แหง่ที่ 2 (สถานีขนสง่อาเขต) เป็นสถานีขนส่งระหว่างจังหวัด 

- การคมนาคมทางรถไฟ มสีถานีรถไฟหลักและเป็นสถานีปลายทางในจังหวัดเชียงใหม่ คือ 

สถานีรถไฟเชียงใหม่ มีรถไฟสายกรุงเทพ – เชียงใหม่ เปิดบริการเดินรถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ และ

รถดีเซลรางปรับอากาศ  

- การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่มีท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่  

เปิดบริการทั้งสายการบินภายในประเทศและสายการบินระหว่างประเทศ   

 
 

 



- 18 - 

 

 ระยะทางจากตัวจังหวัด (อ าเภอเมือง) ไปยังอ าเภอต่าง ๆ ดังนี้ 

- อ าเภอแม่ริม 8 กิโลเมตร - อ าเภอจอมทอง 58 กิโลเมตร 

- อ าเภอสารภี 10 กิโลเมตร - อ าเภอเชียงดาว 68 กิโลเมตร 

- อ าเภอสันทราย 12 กิโลเมตร - อ าเภอฮอด 88 กิโลเมตร 

- อ าเภอสันก าแพง 13 กิโลเมตร - อ าเภอพร้าว 103 กิโลเมตร 

- อ าเภอหางดง 15 กิโลเมตร - อ าเภอดอยเต่า 121 กิโลเมตร 

- อ าเภอดอยสะเก็ด 18 กิโลเมตร - อ าเภอไชยปราการ 131 กิโลเมตร 

- อ าเภอสันป่าตอง 22 กิโลเมตร - อ าเภอเวียงแหง 150 กิโลเมตร 

- อ าเภอแม่ออน 29 กิโลเมตร - อ าเภอฝาง 154 กิโลเมตร 

- อ าเภอดอยหล่อ 34 กิโลเมตร - อ าเภอแม่แจ่ม 156 กิโลเมตร 

- อ าเภอแม่วาง 35 กิโลเมตร - อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 157 กิโลเมตร 

- อ าเภอแม่แตง 40 กิโลเมตร - อ าเภอแม่อาย 174 กิโลเมตร 

- อ าเภอสะเมิง 54 กิโลเมตร - อ าเภออมก๋อย 179 กิโลเมตร 

14) การบรกิารสุขภาพและสาธารณสุข 

จังหวัด เ ชียงใหม่มีบริการด้านสาธารณสุขประเภทที่มี เตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

(สถานพยาบาล/โรงพยาบาล) มีจ านวนทั้งหมด 48 แห่ง 6,045 เตียง ในจ านวนนี้ เป็นสถานบริการ

สาธารณสุขแยกตามสังกัด ได้แก่ สังกัดกระทรวงสาธารณะสุข 24 แห่ง สังกัดกระทรวงอื่น 10 แห่ง 

เอกชน 14 แหง่ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 266 แหง่ และสถานีอนามัย (อบต.) 4 แห่ง ส าหรับ

บุคลากรทางสาธารณสุขแบ่งเป็น 1) แพทย์ 1,065 คน อัตราส่วนแพทย์:ประชากร เท่ากับ 1:1,540 คน  

2) พยาบาล 4,812 คน อัตราส่วนพยาบาล:ประชากร เท่ากับ 1:341 คน 3) ทันตแพทย์ 359 คน 

อัตราส่วนทันตแพทย์ :ประชากร เท่ากับ 1:13,445 คน  อีกทั้งจังหวัดยังมีสถานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาที่ท าการเปิดสอนด้านการแพทย์หรือพยาบาลที่ส าคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยพายัพ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นอกจากนี้ จังหวัดเ ชียงใหม่ยังมีความพร้อม 

ในด้านธุรกิจบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการบริการทางการแพทย์ของรัฐ และเอกชนที่ทันสมัย  

มีศักยภาพสามารถรองรับการเข้ามาใช้บริการทั้งด้านการรักษาโรคเฉพาะทาง นวดแผนไทยและ  

การบริการสปาที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ มี ชื่อเสียงเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

โดยบริการสปาได้รับการจัดอันดับจาก TripAdvisor (เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในโลก) ให้สปา 

ในโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นสปายอดนิยม 1 ใน 10 อันดับสูงสุดในประเทศไทย และให้สปาไทย 

ในโรงแรมเป็นสปา ยอดนิยมสูงสุด อันดับที่ 5 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งสามารถให้บริการและ 

สร้างรายได้ให้แก่ผูป้ระกอบการในจังหวัดได้เป็นอย่างดี 
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15) ด้านการศกึษา 

จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 1,156 แห่ง ครูอาจารย์ 22,255  คน และ

นักเรียน นิสติ นักศกึษา 440,706 คน มอีัตราส่วนครู/อาจารย์ ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็น 1 ต่อ 

21 โดยมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 8 แห่ง  ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท

เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น นอกจากนี้ ยังมีวิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่

จังหวัดอีกหลายสถาบันมีโรงเรียนนานาชาติ วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่สอนหลักสูตรนานาชาติ

หลายแห่ง เปิดสอนภาษาต่างประเทศ จ านวน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  

ภาษาเกาหลี และ ภาษาเยอรมันตามล าดับ สามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 

การค้า การท่องเที่ยวและบริการได้เป็นอย่างดี จึงถือว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือ และ  

เป็นแหล่งทีส่ าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณภาพ 

16) ด้านทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจากมีระบบนิเวศ

ที่หลากหลาย แหล่งธรรมชาติที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกมากมาย กล่าวคือ  

ด้านทรัพยากรป่าไม้ มีป่าไม้หลายประเภท ประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 

และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้น พื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าธรรมชาติ สวนป่า และ  

ป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ โดยมีพื้นที่ป่าไม้อยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่ 12,222,395.87 ไร่ (พื้นที่ป่า 

ตามกฎกระทรวง) คิดเป็นร้อยละ 69.93 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 25 แห่ง 

อุทยานแหง่ชาติ 14 แหง่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 4 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง อุทยานแห่งชาติ

ในจังหวัดเชยีงใหม่ มีจ านวน 14 แหง่ ได้แก่ อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย 

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ อุทยานแห่งชาติขุนขาน อุทยานแห่งชาติแม่วาง อุทยานแห่งชาติแม่โถ  

อุทยานแห่งชาติผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติออบขาน อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อุทยานแห่งชาติ  

ผาแดง และมีวนอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ วนอุทยานแห่งชาติน้ าตกบัวตอง-น้ าพุเจ็ดสี และ 

วนอุทยานแห่งชาติดอยเวียงแก้ว อีกทั้งยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 4 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

อีกจ านวน 1 แห่ง  ส าหรับด้านทรัพยากรน้ า มีแม่น้ าส าคัญ จ านวน ๘ สาย ได้แก่ แม่น้ าปิง แม่น้ าฝาง 

แมน่้ าแมแ่ตง แม่น้ าแมง่ัด แมน่้ าแมก่วง แมน่้ าแมแ่จ่ม แมน่้ าแม่ขาน และแม่น้ าแม่ตื่น ซึ่งแม่น้ าแต่ละสาย

จะไหลรวมเป็นสายเดียวในช่วงตอนใต้ กลายเป็นแม่น้ าปิง และไหลลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาต่อไปและในด้าน

ทรัพยากรธรณีจังหวัดเชียงใหมม่ีการผลิตแร่ธาตุที่ส าคัญ 8 ชนิด ได้แก่ ถ่านหิน เฟลด์สปาร์ แมงกานีส 

ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรด์ และแร่หิน นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่ส าคัญ เช่น 

แหล่งปิโตรเลียม อ าเภอฝาง นอกจากนี้ยังมีสภาพธรณีวิทยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอีกหลายแห่ง 

http://www.mju.ac.th/
http://www.cmu.ac.th/
http://www.cmu.ac.th/
http://www.rmutl.ac.th/
http://www.rmutl.ac.th/
http://www.payap.ac.th/
http://www.payap.ac.th/
http://www.feu.ac.th/
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เช่น บ่อน้ าพุร้อน อ าเภอสันก าแพง โป่งเดือด อ าเภอแม่แตง และบ่อน้ าแร่ธรรมชาติ อ าเภอแม่ริม เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย โดยเฉพาะ 

ด้านทรัพยากรป่าไม้ ที่มีปริมาณลดลง สาเหตุส าคัญ เช่น การลักลอบตัดไม้ การบุกรุกเพื่อท า

การเกษตรและไฟป่า เป็นต้น 

  อุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 

อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์  

มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ อ าเภอจอมทอง แม่แจ่ม แม่วาง 

และอ าเภอดอยหล่อ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของ

ประเทศไทยมีสภาพป่าเป็นต้นน้ าล าธารมีลักษณะ

ทางธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะน้ าตกแม่ยะที่ได้

ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ มี เนื้อที่ประมาณ 

482.4 ตารางกิโลเมตร หรอื 301,500 ไร่ 

อุทยานแห่งชาติออบขาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 574 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่     

ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน-แม่วาง ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงที่สุด ได้แก่ 

ยอดขุนเตียน สูง 1,550 เมตร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามและพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่ส าคัญ 

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ าเภอสันก าแพง ดอยสะเก็ด       

และอ าเภอแม่ออนเป็นพื้นที่ต้นน้ าของลุ่มน้ าปิงมีพันธุ์ไม้มีค่าและสัตว์ป่าที่ส าคัญหลายชนิดและ

ประกอบด้วยจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 696,250 ไร่ หรือ 

1,114 ตารางกิโลเมตร 

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย  ม ีพื ้นที่

ครอบคลุมอยู่ในอ าเภอแม่ริม หางดงและอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ มีการขยายขอบเขตอุทยานฯ ครอบคลุม

บร ิเ วณน้ า ตกแม ่ส า  น้ า ตกตาดหมอก -ว ัง ฮ า ง  

น้ าตกตาดหมอกฟ้าและพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธารโดยรอบ

ของน้ าตกทั้งสามแห่ง รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 163,162.50 ไร่ 

หรือประมาณ 262.50 ตารางกิโลเมตร 

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อ าเภอเชียงดาว พร้าวและอ าเภอแม่แตง 

ประกอบด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของแม่น้ าปิงตอนบนมีสัตว์ป่า   

นานาชนิด และจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ าตกม่อนหินไหล  อ่างเก็บน้ าของเขื่อนแม่งัด

สมบูรณ์ชล มีเนื้อที่ประมาณ 1,406 ตารางกิโลเมตร หรอื 878,750 ไร่ 
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อุทยานแห่ งชาติออบหลวง  มีพื้ นที่

ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ าเภอจอมทอง ฮอดและ

อ าเภอแม่แจ่มมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศ

ทุกประการทั้งมีความสวยงามและความมหัศจรรย์

ทางธรรมชาติ  มี คุณค่ าท าง โบราณคดีทา ง

ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของมนุษยชาติทั้งทาง

ธรณีวิทยาและคุณค่าทางสถาปัตยกรรมทาง

ธรรมชาติเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ

มีนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 630 ตารางกิโลเมตร    

หรอื 393,750 ไร่ 

อุทยานแห่งชาติห้วยน้้าดัง เป็นอุทยานแหง่ชาติ ล าดับที่ 81 ของประเทศไทยซึ่งกรมป่าไม้   

ได้เลือกให้เป็นอุทยานแห่งชาติฉลอง 100 ปีกรมป่าไม้และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ             

พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ปีที่ 50 มีจุดชมวิวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ           

ความงดงามของท้องทะเลหมอกสามารถที่จะมองเห็นเทือกเขาดอยหลวงเชียงดาวได้อย่างชัดเจน 

อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ใน อ าเภอฝางและอ าเภอแม่อาย ลักษณะ 

ภูมิประเทศสลับซับซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาผีปันน้ า เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยพันธุ์ไม้

สัตว์ป่าและของป่าหลายชนิด มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่งดงาม เช่น ถ้ าห้วยบอน บ่อน้ าร้อน น้ าพุร้อน         

หว้ยแม่ใจ มีเนื้อที่ประมาณ  380 กิโลเมตร หรอื 237,500 ไร่ 

อุทยานแห่งชาติเชียงดาว เป็นแนวเทือกเขาติดต่อจากดอยเชียงดาวและดอยผาแดง 

เป็นป่าผืนเดียวกันกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และอุทยานแห่งชาติศรีลานนาเป็นต้นน้ าล าธาร

ของแม่น้ าปิงและแม่แตงอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาวและป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ าแม่ฝางสภาพป่า

มีความอุดมสมบูรณ์ มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่น่าสนใจ คือ น้ าตกศรีสังวาล  น้ าตกปางตอง น้ ารูนิเวศน์         

ถ้ าแกลบ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,123.336 ตารางกิโลเมตร หรอื 702,085 ไร่ 

อุทยานแห่งชาติแม่โถ  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาย อ าเภอฮอด และป่าสงวน

แหง่ชาติ  ป่าแม่แจม่ อ าเภอแม่แจ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 990 ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ 618,750 ไร ่

อุทยานแห่งชาติขุนขาน อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง และป่าแม่แจ่มมีเนื้อที่

ประมาณ 397 ตารางกิโลเมตร หรอื ประมาณ 248,125 ไร่ 

อุทยานแห่งชาติแม่วาง  ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแจ่ม  ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน 

อ าเภอแม่วาง และป่าสงวนแหง่ชาติป่าจอมทอง  มีพื้นที่ 700 ตารางกิโลเมตร ปกคลุมด้วยป่าไม้ชนิดต่าง ๆ   

คือป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังผสม ป่าดิบเขา และป่าสนเขา  
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อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา เป็นอุทยานแห่งชาติอยู่ระหว่างเตรียมการประกาศมีพื้นที่

ประมาณ 583 กิโลเมตร หรือ ประมาณ 364,375 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าลุ่มน้ า  

แม่ฝาง ท้องที่ต าบลศรีดงเย็น ต าบลแม่ทะลบ  อ าเภอไชยปราการ ท้องที่ต าบลแม่ข่า ต าบลแม่คะ 

อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ท้องที่ต าบลป่าแดด ต าบลศรีถ้อย

ต าบลท่าก๊อ  จังหวัดเชียงราย (ข้อมูล : อุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้  http:// www.dnp.go.th) 
 

  ทรัพยากรดิน 

ลักษณะดินของจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แบ่งตามลักษณะกลุ่มดิน 

ตามประเภทของ Great Group เป็น 4 กลุ่มดังนี ้

1. กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดอยู่ใน

สภาพพื้นที่งานลุ่มดินลึกเนื้อดินค่อนข้างละเอียดมักมีน้ าท่วมขังในฤดูเพาะปลูกมักใช้ท านาในฤดูแล้ง

พืน้ที่ที่มกีารชลประทานสามารถปลูกพืชไร่หรอืพืชสวนเป็นพืชครั้งที่ 2 ได้ด ี

2. กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดอยู่บนพื้นที่

ดอน  มีความลาดเทดินลึกเนื้อดินร่วนถึงค่อนข้างละเอียด การระบายน้ าจะมีปัญหาของน้ าในฤดู

เพาะปลูกและ มีการชะล้างหน้าดินท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ในบางพื้นที่ที่มีแหล่งน้ าจะใช้

ปลูกไม้ผลได้ดี 

3. กลุ่มดินตื้น ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดส่วนใหญ่ 

พบตามที่ลาดเชิงเขาดินตื้นมีกรวดหรือเศษหินหักปะปนอยู่ในเนื้อดินมาก มีสภาพเป็นป่าโปร่งไม่เหมาะ

ส าหรับการเกษตรแต่เป็นแหล่งวัตถุสร้างทางที่ด ี            

4. ภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด มีทั้งดินลึกและ 

ดินตื้นเป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญบางพื้นที่มีการบุกรุกแผ้วถางใช้ในการท าไร่เลื่อนลอยของชาวไทยภูเขา         

ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินลงสู่ล าน้ าธรรมชาติและเกิดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าไม้ 
 

  ป่าไม้ 

ลักษณะป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่  ประกอบด้วย  ป่าไม่ผลัดใบและผลัดใบ โดยป่าประเภท 

ไม่ผลัดใบ ได้แก่ ป่าดงดิบและป่าสนเขา ส่วนป่าประเภทผลัดใบ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือ 

ป่าแพะ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. ป่าไม่ผลัดใบ ได้แก่ 

- ป่าดงดิบพบในพื้นที่ชุ่มชื้นที่ลุ่มริมล าธารและแม่น้ าหากอยู่ในที่สูงกว่า 1,000 เมตร 

จากระดับน้ าทะเลปานกลางจะจัดเป็นป่าดิบเขามีพรรณไม้ขึ้นหนาแน่น ต้นไม้ที่ล าต้นเหยียดตรงอาจมี

ความสูงถึงต้นละ30-50 เมตรรองลงมามีไม้ช้ันล่างและไม้พุ่มเตี้ยไผ่ และเถาวัลย์ยากต่อการเดินทาง    

เข้าไป ไม้มีค่าในป่านี้ ได้แก่ ยางแดงตะเคียน กระบาก ยมหอม เป็นต้นป่าดงดิบจะเป็นป่าที่มีความชื้น

มากที่สุดและเป็นแหล่งต้นน้ าให้แก่พื้นที่ด้านล่าง 

- ป่าสนส่วนใหญ่เป็นไม้สนสองใบและสนสามใบ 

http://www.dnp.go.th/
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2. ป่าผลัดใบ  ได้แก่ 

- ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ มีไม้ส าคัญ คือไม้สักขึ้นเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว

กระจายทั่วไปในป่าโปร่งปะปนกับพันธุ์ไม้ผลัดใบชนิดอื่น ๆ ไม้ที่มีค่า ได้แก่ ไม้มะค่าโมง ไม้แดง ไม้ประดู่  

เป็นต้น ส่วนพันธุ์ไม้ช้ันล่างจะเป็นพวกตระกูลปาล์มและไผ่ ส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอเชียงดาว แม่แตง พร้าว   

สันทราย ดอยสะเก็ด สันป่าตอง จอมทอง แม่แจม่ ฮอด สะเมิง แม่ริมและดอยเต่า 

- ป่าเต็งรังหรือป่าแพะ  มีพันธุ์ไม้ส าคัญคือเต็ง รังพลวง เหียง โดยปกติ เป็นไม้ขนาดกลาง 

ขึน้กระจายอยู่ห่าง ๆ กัน ป่าชนิดนี้พบโดยทั่วไปและเป็นป่าที่มคีวามช้ืนต่ าสุดง่ายต่อการเกิดไฟป่า 

   แร่ธาตุ 

แร่ธาตุที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันมีการผลิตแร่จ านวน 4 ชนิด คือ ดีบุก ซีไลท์  

ลิกไนต์  หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนในพื้นที่อ าเภอสะเมิง จอมทอง ฮอด ดอยสะเก็ด เชียงดาว และ      

ไชยปราการ 

   แหล่งน้้าธรรมชาติ 

จังหวัดเชยีงใหม่มแีหลง่น้ าธรรมชาติประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนองและบึง ธรรมชาติ  

หลายแห่งส าหรับแม่น้ าที่ส าคัญ ๆ ของจังหวัดเชยีงใหม่  ม ี8 สาย ด้วยกัน คอื 

1. แม่น้้าปิง เป็นแม่น้ าสายใหญ่และยาวที่สุดประมาณ 160 กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่บริเวณ 

หมู่บ้านเมืองงายของทิวเขาแดนลาวติดพรมแดนตอนเหนอืไหลผ่านกลางเมอืงเชียงใหม ่  

2. แม่น้้าฝาง อยู่ในเขตอ าเภอฝางเป็นแม่น้ าที่ไหลย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือต้นน้ าเป็นล าธาร     

หลายสายไหลมารวมกันจากตอนใต้สุดของอ าเภอฝาง 

3. แม่น้้าแม่แตง ต้นน้ าเกิดจากหว้ยล าธารต่างๆเขตต าบลเมอืงแหงอ าเภอเวียงแหง ไหลมารวม

กับน้ าแม่คองในท้องที่อ าเภอเชียงดาวกลายเป็นล าน้ าแม่แตงไหลผ่านอ าเภอแม่แตง 

4. แม่น้้าแม่งัด ต้นน้ าเกิดจากหว้ยล าธารจากภูเขาซึ่งล้อมรอบตัวอ าเภอพร้าวเกิดแม่น้ าสายนี้  

ไหลผา่นเขตอ าเภอดอยสะเก็ดบรรจบกับแมก่๋นแมค่าว ไหลบรรจบแมน่้ าปิงที่อ าเภอสันป่าตอง   

5. แม่น้้าแม่กวง ต้นน้ าเกิดอยู่บนเทือกเขาบริเวณบ้านยางนาน้อยไหลผ่านอ าเภอดอยสะเก็ด    

สันทรายและอ าเภอสารภ ี อ าเภอเมอืงล าพูน  แล้วไหลบรรจบกับแม่น้ าปิงบริเวณบ้านสบทา  จังหวัดล าพูน 

6. แม่น้้าแม่ขาน  ต้นน้ าเกิดอยู่บนเทือกเขาบริเวณบ้านแม่ขานใหญ่  อ าเภอสะเมิง ไหลผ่าน

ทุ่งนาบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนอืของอ าเภอสันป่าตอง ไหลบรรจบแม่น้ าปิงบริเวณบ้านท่ามะโอ 

7. แม่น้้าแม่กลาง ต้นน้ าเกิดอยู่บนเทือกเขาดอยอินทนนท์หรือดอยอ่างกา ในเขตอ าเภอ

จอมทองแล้วไหลผ่านตัวอ าเภอจอมทองลงสู่แมน่้ าปิง 

8. แม่น้้าแม่แจ่ม ต้นน้ าเกิดอยู่บนเทือกเขาสาขาของดอยหัวช้างในเขตอ าเภอแม่แจ่ม   

ไหลมารวมกับล าธารอื่น ๆ ในเขตบ้านม่วงป้อง กลายเป็นแม่น้ าแม่แจ่ม 

 

 



- 24 - 

 

17) รายงานหมู่บ้านชนบทไทย (จากข้อมูลพืน้ฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2556)) 
สภาพปัญหาจ าแนกตามตัวชี้วัด ปี 2556 ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนราษฎร 

840,895 คน จ านวนครัวเรือน 263,402 ครัวเรือน ใน 1,844 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา 

อันดับหนึ่ง = 37 หมูบ่้าน อันดับสอง = 323 หมูบ่้าน อันดับสาม = 1,484 หมูบ่้าน 

ตัวชี้วัด 
ปัญหามาก ปัญหาปานกลาง ปัญหาน้อย/ไม่มี 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

โครงสร้างพื้นฐาน             

1. ถนน 162 8.79 664 36 1018 55.2 

2. น้ าดื่ม 43 2.33 44 2.39 1757 95.3 

3. น้ าใช้ 74 4.01 43 2.33 1727 93.7 

4. น้ าเพื่อการเกษตร 96 5.21 638 34.6 992 53.8 

5. ไฟฟ้า 122 6.62 413 22.4 1308 70.9 

6. การมทีี่ดนิท ากิน 291 15.8 385 20.9 1167 63.3 

7. การตดิต่อสื่อสาร 83 4.5 752 40.8 1008 54.7 

สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ             

8. การมงีานท า 383 20.8 780 42.3 681 36.9 

9. การท างานในสถานประกอบการ 282 15.3 48 2.6 132 7.16 

10. ผลผลิตจากการท านา 22 1.19 48 2.6 607 32.9 

11. ผลผลิตจากการท าไร่ 210 11.4 40 2.17 413 22.4 

12. ผลผลิตจากการท าเกษตรอื่นๆ 230 12.5 432 23.4 392 21.3 

13. การประกอบอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน 
51 2.77 16 0.87 17 0.92 

14. การได้รับผลประโยชน์จากการมี

สถานที่ท่องเที่ยว 
78 4.23 125 6.78 255 13.8 

สุขภาวะและอนามัย             

15. ความปลอดภัยในการท างาน 30 1.63 118 6.4 1696 92 

16. การป้องกันโรคติดตอ่ 34 1.84 136 7.38 1674 90.8 

17. การกีฬา ความรู้และการศกึษา 724 39.3 892 48.4 228 12.4 

18. การได้รับการศกึษา 600 32.5 256 13.9 988 53.6 

19. อัตราการเรียนต่อของประชาชน 40 2.17 72 3.9 1134 61.5 

20. ระดับการศกึษาของประชาชน 

การมีสว่นร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 
126 6.83 433 23.5 1285 69.7 
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หมายเหตุ (1) ตัวชี้วัดใน กชช. 2ค คิดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ 1 = ปัญหามาก  

2 = ปัญหาน้อย 3 = ปัญหานอ้ย / ไม่มี 

 (2) ชื่อชีว้ัดที่ใช้ตารางนีเ้ป็นชื่อย่อย โปรดอ้างชื่อตัวชีว้ัดเต็มได้จากในแบบสอบถาม กชช.2ค 

ล้าดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา จังหวัดเชียงใหม่ เรียงจากจ านวนหมู่บ้านที่มีปัญหาจ านวนมากไป

น้อย จ านวนราษฎร 840,895 คน จ านวนครัวเรือน 263,402 ครัวเรือน ใน 1,844 หมู่บ้าน  

มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่ง = 37 หมู่บ้าน อันดับสอง = 323 หมู่บ้าน อันดับสาม = 1,484 หมู่บ้าน 

ล าดับ

ปัญหา 
ดัชนีว้ัด (ล าดับ) 

หมูบ่้านที่มีปัญหา 

จ านวน ร้อยละ 

1 การเข้าถึงแหลง่เงนิทุน (25) 818 44.4 

2 การเรียนรูโ้ดยชุมชน (21) 797 43.2 

3 การกีฬา (17) 724 39.3 

4 การได้รับการศกึษา (18) 600 32.5 

5 การมงีานท า (8) 383 20.8 

ตัวชี้วัด 

ปัญหามาก ปัญหาปานกลาง ปัญหาน้อย/ไม่มี 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

21. การเรียนรูโ้ดยชุมชน 797 43.2 186 10.1 860 46.6 

22. การได้รับความคุ้มครองทาง

สังคม 
19 1.03 20 1.08 1805 97.9 

23. การมสี่วนร่วมของชุมชน 79 4.28 123 6.67 1642 89.1 

24. การรวมกลุ่มของของชุมชน 204 11.1 411 22.3 1228 66.6 

25. การเข้าถีงแหล่งเงนิ 818 44.4 281 15.2 745 40.4 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             

26. คุณภาพดิน 323 17.5 209 11.3 1312 71.2 

27. คุณภาพน้ า 187 10.1 463 25.1 726 39.4 

28. การปลูกป่าหรอืไม้ยืนต้น 82 4.45 309 16.8 - - 

29. การใชป้ระโยชน์ที่ดิน 137 7.43 681 36.9 146 7.7 

30. การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม 145 7.86 86 4.66 1556 84.4 

ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ             

31. ความปลอดภัยจากยาเสพติด 40 2.17 604 32.8 1194 64.8 

32. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ 175 9.49 117 6.34 1551 84.1 

33. ความปลอดภัยจากความเสี่ยง 

ในชุมชน 
50 2.71 340 18.4 1354 73.4 
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ล าดับ

ปัญหา 
ดัชนีว้ัด (ล าดับ) 

หมูบ่้านที่มีปัญหา 

จ านวน ร้อยละ 

6 คุณภาพที่ดนิ (26) 323 17.5 

7 การมทีี่ดนิท ากิน (6) 291 1578 

8 การท างานในสถานประกอบการ (9) 282 15.3 

9 ผลผลิตจากการท าเกษตรอื่น ๆ (12) 230 12.5 

10 ผลผลิตจากการท าไร่ (11) 210 11.4 

11 การรวมกลุ่มของชุมชน (24) 204 11.1 

12 คุณภาพน้ า (27) 187 10.1 

13 ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ (32) 175 9.49 

14 ถนน (1) 162 8.79 

15 การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม (30) 145 7.86 

16 การใชป้ระโยชน์ที่ดิน (29) 137 7.43 

17 ระดับการศกึษาของประชาชน (20) 126 6.83 

18 ไฟฟ้า (5) 122 6.62 

19 น้ าเพื่อการเกษตร (4) 96 5.21 

20 การตดิต่อสื่อสาร (7) 83 4.5 

21 การปลูกป่าหรอืไม้ยืนต้น (28) 82 4.45 

22 การมสี่วนรว่มของชุมชน (23) 79 4.28 

23 การได้ประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว (14) 78 4.23 

24 น้ าใช้ (3) 74 4.01 

25 การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน (13) 51 2.77 

26 ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน (33) 50 2.71 

27 น้ าดื่ม (2) 43 2.33 

28 อัตราการเรียนต่อของประชาชน (19) 40 2.17 

29 ความปลอดภัยจากยาเสพติด (31) 40 2.17 

30 การป้องกันโรคติดตอ่ (16) 34 1.84 

31 ความปลอดภัยในการท างาน (15) 30 1.63 

32 ผลผลิตจากการท านา (10) 22 1.19 

33 การได้รับความคุ้มครองทางสังคม (22) 19 1.03 

หมายเหตุ ตัวชี้วัดใน กชช. 2ค คิดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ 1 = ปัญหามาก  

2 = ปัญหาน้อย 3 = ปัญหาน้อย / ไม่มี 
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18) รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท (จากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ปี 2556)) 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีครัวเรือนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ จ านวน 

255,366 ครัวเรือน และมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากเป็นอันดับที่ 41 ของประเทศ โดยมีจ านวนคน 

814,102 คน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จ านวน 64,737 บาท และไม่ผ่านเกณฑ์เด็กที่จบการศึกษา

ภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามากที่สุดเป็นล าดับที่ 3 ของประเทศ 

คิดเป็นรอ้ยละ 9.05  

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวติของครัวเรอืน (จปฐ. 2) ปี 2556 จังหวัดเชียงใหม ่

ตัวชี้วัดข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ้านวนส้ารวจ

ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ้านวน  ร้อยละ  

 หมวดที่ 1 สุขภาพ (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด  

 1. เด็กแรกเกิดมนี้ าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม  5,703 คน 38 คน 0.67 

 2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัดซีนป้องกันโรคครบ

ตามตารางสร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรค  
91,031 คน 151 คน 0.17 

 3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน

แรกติดตอ่กัน (อันดับที่ 58 ของประเทศ)  
4,379 คน 144 คน 3.29 

 4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณ์ ปลอดภัย 

(อันดับที่ 6 ของประเทศ)  
255,366 8,400 คร. 3.29 

 5. คนในครอบครัวมีการใช้ยาบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วย

เบือ้งตน้อย่างเหมาะสม  
255,366 7,256 คร. 2.84 

 6. คนอายุ 35 ปี ขึน้ไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

เพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ (อันดับที่ 42 ของประเทศ)  
477,030 คน 6,063 คน 1.27 

 7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างนอ้ยสัปดาห์ละ  

3 วัน ๆ ละ 30 นาที  
780,055 คน 3,236 คน 0.41 

 หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด   

 8. ครัวเรือนมคีวามมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพ

คงทนถาวร  
255,366 คร. 1,297 คร. 0.51 

 9. ครัวเรือนมนี้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ

ตลอดปี  
255,366 คร. 1,654 คร. 0.65 
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ตัวชี้วัดข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ้านวนส้ารวจ

ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ้านวน  ร้อยละ  

 10. ครัวเรือนมนี้ าใช้เพียงพอตลอดปี  255,366 คร. 1,538 คร. 0.60 

 11. ครัวเรือนมกีารจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สะอาดถูกสุขลักษณะ  
255,366 คร. 3,587 คร. 1.40 

 12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  255,366 คร. 5,007 คร. 1.96 

 13. ครัวเรือนมกีารป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกต้อง  255,366 คร. 3,235 คร. 1.27 

 14. ครัวเรือนมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพท์สนิ  255,366 คร. 818 คร. 0.32 

 15. ครอบครัวมีความอบอุ่น  255,366 คร. 982 คร. 0.38 

 หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด  

 16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรยีม 

ความพรอ้มก่อนวัยเรียน  
20889 คน 53 คน 0.25 

 17. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศกึษาภาคบังคับ 9 ปี  14485 คน 268 คน 0.36 

 18. เด็กจบชัน้ ม.3 ได้เรยีนต่อช้ัน ม.4 หรอืเทียบเท่า 

(อันดับที่ 3 ของประเทศ)  
12428 คน 1,125 คน 9.05 

 19. เด็กจบการศกึษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มี

งานท า ได้รับการฝึกอบรบด้านอาชีพ  
1125 คน 139 คน 12.36 

 20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อา่น เขียน ภาษาไทยและ 

คิดเลขอย่างง่ายได้  
514616 คน 15,272 คน 2.97 

 หมวดที่ 4 รายได้ ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท้าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด  

 21. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้  

(อันดับที่ 14 ของประเทศ)  
497,509 คน 15,898 คน 3.20 

 22. คนอายุมากกว่า 60 ปี เต็มขึ้นไป มอีาชีพและมีรายได้ 

(อันดับที่ 4 ของประเทศ)  
106,817 คน 12,820 คน 12.00 

 23. คนในครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 

30,000 บาทต่อปี  
255,366 คร. 972 คร. 0.38 

 24. ครัวเรือนมกีารเก็บออมเงนิ (อันดับที่ 9 ของประเทศ)  255,366 คร. 12,172 คร. 4.77 
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ตัวชี้วัดข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ้านวนส้ารวจ

ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ้านวน  ร้อยละ  

 หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด   

 25. คนในครัวเรอืนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ) 

(อันดับที่ 16 ของประเทศ)  
814,102 คน 49,893 คน 6.13 

26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ (อันดับที่ 26 ของประเทศ)  814,102 คน 46,610 คน 5.73 

 27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 

อย่างนอ้ยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง  
780,055 คน 4,932 คน 0.63 

 28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน  

หมูบ่้าน/ชุมชนหรือภาครัฐ  
126,266 คน 82 คน 0.06 

 29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรอืน  

หมูบ่้าน/ชุมชนหรือภาครัฐ  
5,446 คน 57 คน 1.05 

 30. คนในครัวเรือนมีสว่นร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ 

เพื่อประโยชน์ของชุมชน  
255,366 คร. 2,498 คร. 0.98 

ร้อยละของตัวช้ีวัดที่ตกเกณฑ์ของจังหวัดเชยีงใหม่ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ตัวชี้วัดข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ้านวนส้ารวจ

ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ้านวน ร้อยละ 

 19. เด็กจบการศกึษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและ 

ยังไม่มีงานท า ได้รับการฝึกอบรบด้านอาชีพ  
1125 คน 139 คน 12.36 

 22. คนอายุมากกว่า 60 ปี เต็มขึ้นไป มอีาชีพและมีรายได้  106817 คน 12820 คน 12.00 

 18. เด็กจบชัน้ ม.3 ได้เรยีนต่อช้ัน ม.4 หรอืเทียบเท่า  12428 คน 1125 คน 9.05 

 25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)  814102 คน 49893 คน 6.13 

 26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่  814102 คน 46610 คน 5.73 

 24. ครัวเรือนมกีารเก็บออมเงนิ  255366 คร. 12172 คร. 4.77 

 4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณ์ ปลอดภัย   255366 คร. 8400 คร. 3.29 

 3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรก

ติดตอ่กัน  
4379 คน 144 คน 3.29 

 21. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้  497509 คน 15898 คน 3.20 
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ตัวชี้วัดข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ้านวนส้ารวจ

ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ้านวน ร้อยละ 

 20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อา่น เขียน ภาษาไทยและ 

คิดเลขอย่างง่ายได้  
514616 คน 15272 คน 2.97 

 5. คนในครอบครัวมีการใช้ยาบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วย

เบือ้งตน้อย่างเหมาะสม  
255366 คร. 7256 คร. 2.84 

 12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  255366 คร. 5007 คร. 1.96 

 11. ครัวเรือนมกีารจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สะอาดถูกสุขลักษณะ  
255366 คร. 3587 คร. 1.40 

 6. คนอายุ 35 ปี ขึน้ไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

เพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ  
477030 คน 6063 คน 1.27 

 13. ครัวเรือนมกีารป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกต้อง  255366 คร. 3235 คร. 1.27 

 29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรอืน  

หมูบ่้าน/ชุมชนหรือภาครัฐ  
5446 คน 57 คน 1.05 

 30. คนในครัวเรือนมีสว่นร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ 

เพื่อประโยชน์ของชุมชน  
255366 คร. 2498 คร. 0.98 

 1. เด็กแรกเกิดมนี้ าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม  5703 คน 38 คร. 0.67 

 27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 

อย่างนอ้ยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง  
780,055 คน 4,932 คน 0.63 

 9. ครัวเรือนมนี้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ

ตลอดปี  
255366 คร. 1654 คร. 0.65 

 10. ครัวเรือนมนี้ าใช้เพียงพอตลอดปี  255366 คร. 1538 คร. 0.60 

 8. ครัวเรือนมคีวามมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพ

คงทนถาวร  
255366 คร. 1297 คร. 0.51 

 7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างนอ้ยสัปดาห์ละ  

3 วัน ๆ ละ 30 นาที  
780055 คน 3236 คน 0.41 

 15. ครอบครัวมีความอบอุ่น  255366 คร. 982 คร. 0.38 

 23. คนในครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 

30,000 บาทต่อปี  
255366 คร. 972 คร. 0.38 
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ตัวชี้วัดข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ้านวนส้ารวจ

ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ้านวน ร้อยละ 

 17. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศกึษาภาคบังคับ 9 ปี  14485 คน 268 คน 0.36 

 14. ครัวเรือนมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพท์สนิ  255366 คร. 818 คร. 0.32 

 16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรยีม 

ความพรอ้มก่อนวัยเรียน  
20889 คน 53 คน 0.25 

 2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัดซีนป้องกันโรคครบ

ตามตารางสร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรค  
91031 คน 151 คน 0.17 

 28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน  

หมูบ่้าน/ชุมชนหรือภาครัฐ  
126266 คน 82 คน 0.06 
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2.2  ข้อมูลศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

         1) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตำม พรบ .องค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดพ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 

1. มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรภำยในเขตอบจ. ดังตอ่ไปนี ้(มำตรำ 45) 

(1) ตรำข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรอืแย้งต่อกฎหมำย 

(2) จัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและประสำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

จังหวัดตำมระเบียบที่คณะรัฐมนตรกี ำหนด 

(3) สนับสนุนสภำต ำบลและรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(4) ประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสภำต ำบลและรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นอื่น 

(5) แบ่งสรรเงนิซึ่งตำมกฎหมำยจะต้องแบ่งให้แก่สภำต ำบลและรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น 

(6) อ ำนำจหน้ำที่ของจังหวัดตำมพรบ.ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 

เฉพำะภำยในเขตสภำต ำบล 

(7) คุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  (7 ทวิ)  

บ ำรุงรักษำศลิปะจำรีตประเพณีภูมปิัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(8) จัดท ำกิจกำรใด ๆ อันเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและกิจกำรนั้นเป็นกำรสมควรให้รำชกำรส่วนท้องถิ่น

อื่นร่วมกันด ำเนินกำรหรือให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดท ำ ทั้งนี้ตำมที่ก ำหนด

ในกฎกระทรวง 

(9) จัดท ำกิจกำรอื่นใดตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอื่น

ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

บรรดำอ ำนำจหน้ำที่ใดซึ่งเป็นของรำชกำรส่วนกลำงหรือรำชกำรส่วนภูมิภำค 

อำจมอบใหอ้งค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ทั้งนีต้ำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 

2. กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์

สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและให้ค ำนึงถึงกำรมี 

ส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำรจัดท ำ

งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและ 

กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรทั้งนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น

และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด (มำตรำ 45/1) 
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3. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจจัดท ำกิจกำรใดๆอันเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของรำชกำร 

ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับ

ควำมยินยอมจำกรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอื่น 

ที่เกี่ยวข้องทั้งนีต้ำมหลักเกณฑว์ิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง (มำตรำ 46) 

4. กิจกำรใดเป็นกิจกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพึงจัดท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ 

ถ้ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไม่จัดท ำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อำจมีค ำสั่งให้รำชกำรส่วนกลำงหรือรำชกำร

ส่วนภูมิภำคจัดท ำกิจกำรนั้นได้ในกรณีที่รำชกำรส่วนกลำงหรือรำชกำรส่วนภูมิภำค

จัดท ำกิจกรรมตำมวรรคหนึ่ง ให้คิดค่ำใช้จ่ำยและค่ำภำระต่ำง ๆ ตำมควำมเป็นจริงได้

ตำมอัตรำและระยะเวลำที่เหมำะสม (มำตรำ 47) 

5. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจให้บริกำรแก่เอกชน ส่วนรำชกำรหน่วยงำนของรัฐ 

รัฐวิสำหกิจหรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นโดยเรียกค่ำบริกำรได้โดยตรำเป็นข้อบัญญัติ  

(มำตรำ 48) 

6. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจมอบให้เอกชนกระท ำกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมค่ำบริกำรหรือค่ำตอบแทนที่

เกี่ยวข้องแทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้แต่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเสียก่อน หลักเกณฑ์วิธีกำร

และเงื่อนไขในกำรใหก้ระท ำกิจกำรตำมวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ก ำหนดสิทธิในกำรกระท ำกิจกำรตำมวรรคหนึ่งเป็นสิทธิเฉพำะตัวจะโอนไม่ได้ (มำตรำ 49) 

7. กำรด ำเนินกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นกำรพำณิชย์อำจท ำได้   

โดยตรำเป็นข้อบัญญัติ  ทั้งนี ้ตำมระเบียบที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด (มำตรำ 50) 

 อ ำนำจหน้ำที ่ตำมกฎกระทรวง( พ.ศ. 2541) ออกตำมในพระรำชบัญญัติองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 สมควรให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดร่วมด ำเนินกำร

หรอืให้องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดท ำ 

(1) จัดให้มนี้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 

(2) ก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(3) บ ำบัดน้ ำเสีย 

(4) บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

(5) วำงผังเมือง 

(6) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก  ซึ่งอย่ำงน้อยต้องเป็นทำงหลวงชนบทตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยทำงหลวง 

(7) จัดให้มแีละบ ำรุงรักษำทำงน้ ำ 

(8) จัดให้มที่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม ที่จอดรถ และตลำด 
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(9) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

(10) รักษำควำมสงบเรียบร้อยและศลีธรรมอันดขีองประชำชน 

(11) จัดกำรศึกษำ ท ำนุบ ำรุงศำสนำ และบ ำรุงรักษำศีลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำ

ท้องถิ่นหรอืวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

(12) จัดให้มีและบ ำรุงสถำนที่ส ำหรับกำรกีฬำ สถำนพักผ่อนหย่อนใจส่วนสำธำรณะ

และสวนสัตว์ตลอดจนสถำนที่ประชุมอบรมส ำหรับรำษฎร 

(13) จัดให้มกีำรสังคมสงเครำะหแ์ละกำรสำธำรณูปกำร 

(14) ป้องกันและบ ำบัดรักษำโรค 

(15) จัดตัง้และบ ำรุงสถำนพยำบำล 

(16) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

(17) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหำกำรประกอบอำชีพ 

(18) กิจกำรที่ได้มีกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด 

 อ ำนำจหน้ำที่ตำม พรบ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542  ตำมมำตรำ 17 ภำยใต้บังคับมำตรำ 16 ให้องค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของ

ประชำชนในท้องถิ่นดังนี้ 

1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองและประสำนกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำจังหวัดตำมระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

2. กำรสนับสนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

3. กำรประสำนและให้ควำมร่วมมอืในกำรปฏิบัติหน้ำที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่น 

4. กำรแบ่งสรรเงินซึ่งตำมกฎหมำยจะต้องแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. กำรคุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำป่ำไม้ที่ดินทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

6. กำรจัดกำรศกึษำ 

7. กำรส่งเสริมประชำธิปไตยควำมเสมอภำคและสิทธิเสรีภำพของประชำชน 

8. กำรส่งเสริมกำรมีสว่นร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

9. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสม 

10. กำรจัดตัง้และดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม 

11. กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

12. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำงๆ  

13. กำรจัดกำรและดูแลสถำนีขนส่งทั้งทำงบกและทำงน้ ำ 

14. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
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15. กำรพำณิชย์กำรส่งเสริมกำรลงทุนและกำรท ำกิจกำรไม่ว่ำจะด ำเนินกำรเองหรือ

ร่วมกับบุคคลอื่นหรอืจำกสหกำร 

16. กำรสร้ำงและบ ำรุงทำงบกและทำงน้ ำที่เชื่อมต่อระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

17. กำรจัดตัง้และกำรดูแลตลำดกลำง 

18. กำรส่งเสริมกำรกีฬำจำรีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดงีำมของท้องถิ่น 

19. กำรจัดให้มีโรงพยำบำลจังหวัดกำรรักษำพยำบำลกำรป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่ 

20. กำรจัดให้มีพิพธิภัณฑ์และหอจดหมำยเหตุ 

21. กำรขนสง่มวลชนและกำรวิศวกรรมจรำจร 

22. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

23. กำรจัดให้มีระบบรักษำควำมสงบเรียบร้อยในจังหวัด 

24. จัดท ำกิจกรรมใดอันเป็นอ ำนำจและหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขต

และกิจกำรนั้นเป็นกำรสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด ำเนินกำร

หรอืให้องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดท ำทั้งนี้ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

25. สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในกำร

พัฒนำท้องถิ่น 

26. กำรให้บริกำรแก่เอกชนส่วนรำชกำรหน่วยงำนของรัฐรัฐวิสำหกิจหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

27. กำรสังคมสงเครำะหแ์ละกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตเด็กสตรีคนชรำและผู้ด้อยโอกำส 

28. จัดท ำกิจกรรมอื่นใดตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอื่นก ำหนด 

ให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

29. กิจกำรอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ

ก ำหนด 
 

 อ ำนำจหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำร

สำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(ประกำศ ณ วันที่ 13  สิงหำคม  2546) 

ข้อ 1 ลักษณะของกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดในกำรให้บริกำรสำธำรณะใน

เขตจังหวัด 

(1) ด ำเนินงำนในโครงกำรที่มีขนำดใหญ่ที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด 

(2) เป็นกำรด ำเนินงำนที่ปรำกฏถึงกิจกรรมที่เป็นภำพรวมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดที่มุง่ต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชำชนเป็นส่วนรวมและไม่

เข้ำไปด ำเนินงำนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสำมำรถ

ด ำเนนิกำรได้เอง 
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(3) เข้ำไปด ำเนินงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรในลักษณะที่มีควำมคำบเกี่ยว

ต่อเนื่องหรือมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำกกว่ำ 1 แห่ง
ขึน้ไป 

 

ข้อ 2 ในกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจและหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมข้อ 1 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดควรจะด ำเนินกำรเพื่อใหเ้ป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ 

(1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเองและประสำนกำรจัดท ำแผนจังหวัดโดยกำร

สร้ำงและพัฒนำระบบกำรประสำนแผนกำรพัฒนำท้องถิ่นในจังหวัด 

เพื่อน ำไปสู่กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ในกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มคีวำมสมดุลย์และคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ 

(2) กำรก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำโครงกำรที่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่หรือ 

มีกำรเกี่ยวเนื่องกันหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในลักษณะที่เป็น

เครือข่ำยหลักในกำรเชื่อมโยงกับแผนงำนโครงกำรที่ด ำเนินกำรโดยองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นอื่นในจังหวัด 

(3) กำรจัดกำรศึกษำสำธำรณสุขกำรสังคมสงเครำะห์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ให้กับประชำชนในระดับจังหวัดและไม่เป็นกำรซ้ ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำยศักยภำพและมุ่งต่อ

ผลสัมฤทธิ์ ในกำรพัฒนำกำรศึกษำสำธำรณสุขกำรสังคมสงเครำะห์ 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

ในจังหวัด 

(4) กำรส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรมกำรท่องเที่ยวกำรส่งเสริมกำรลงทุนและ             

พำณิชยกรรมของจังหวัด 

(5) กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่ง กำรท ำหน้ำที่เป็นองค์กรหลักในกำรก ำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลรวม  

กำรดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นอื่นในจังหวัด 

(6) ให้บริกำรด้ำนเทคนิควิชำกำรเครื่องมือเครื่องจักรกลบุคลำกรแก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด 

(7) ด ำ เนินกำรตำมภำรกิจที่ ได้รับกำรถ่ ำยโอนภำรกิจตำมที่ ก ำหนดไว้ 

ในแผนปฏิบัติกำรก ำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกิจกรรมถ่ำยโอนที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

“มีหน้ำที่ที่ตอ้งท ำ” 
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ข้อ 3 กำรสนับสนุนงบประมำณให้แก่รำชกำรส่วนกลำงส่วนภูมิภำคจะกระท ำได้แต่เฉพำะ

กรณีที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่จะต้องด ำเนินกำรเอง 

แตไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรเองได้เนื่องจำกเป็นงำนปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชำกำร

สูงและหนว่ยงำนของรัฐนั้นมีควำมสำมำรถที่จะด ำเนินกำรได้ดีกว่ำและผลของกำร

ให้กำรสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

กำรสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดจะกระท ำได้ 

เป็นกรณีที่ เร่งด่วนและจ ำเป็นหำกไม่ด ำเนินกำรจะก่อให้เกิดควำมเสียหำย  

อย่ำงรำ้ยแรงตอ่ประชำชน 

กำรให้กำรสนับสนุนแก่ประชำคมองค์กรประชำชนควรเป็นไปในลักษณะของ 

กำรส่งเสริมควำมสำมำรถด ำเนินกำร โดยใช้ศักยภำพของตนเองในกำรบริหำรจัดกำร

ในลักษณะของกำรร่วมคิดร่วมท ำร่วมรับผลประโยชน์โดยไม่ให้กำรสนับสนุน 

ในลักษณะของกำรใหส้ิ่งของหรือกำรเข้ำไปด ำเนินกำรแทน 

(หมำยเหตุ : ข้อ 3 วรรค 1และ 2 ยกเลิกตำมประกำศคณะกรรมกำร 

กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ 

ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

ประกำศ ณ วันที่ 23 พฤศจกิำยน 2552) 

 อ ำนำจหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดเทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรให้บริกำรสำธำรณะ (ประกำศ  

ณ วันที่ 23  พฤศจกิำยน  2552) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นอื่น ส่วนรำชกำร หรอืหนว่ยงำนอื่นของรัฐไว้ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ 1 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจสนับสนุน

งบประมำณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่นของ

รัฐในจังหวัดในภำรกิจด้ำนกำรศึกษำหรือด้ำนกำรสำธำรณสุขได้ ตำมหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในประกำศนี้  

ภำรกิจอื่นนอกจำกภำรกิจด้ำนกำรศึกษำหรือด้ำนกำรสำธำรณสุข องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่งจะสนับสนุนได้ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำร กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นรำยกรณีไป   
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ข้อ 2 กำรสนับสนุนงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมข้อ ๑ จะกระท ำได้ตอ่เมื่อ 

(1) ภำรกิจที่จะสนับสนุนจะต้องเป็นภำรกิจที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นผูส้นับสนุน 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุน ต้องก ำหนดโครงกำรอันเป็นภำรกิจ

หลักของตนเองตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีและงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมเสียก่อน แล้วจึงสนับสนุน

งบประมำณ ให้แก่องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนรำชกำรหรือ

หนว่ยงำนอื่นของรัฐ 

(3) กำรให้กำรสนับสนุนงบประมำณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  

ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ ต้องค ำนึงถึงสถำนะทำงกำรคลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนด้วย 

ข้อ 3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่ขอรับ

กำรสนับสนุนเสนอโครงกำรที่จะขอรับกำรสนับสนุนต่อองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

เทศบำลหรอืองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่จะให้กำรสนับสนุนแล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง

เหตุผลและรำยละเอียดว่ำโครงกำรมีงบประมำณไม่เพียงพอในกำรด ำเนินกำรและ

มีควำมจ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนกำรเสนอขอรับกำรสนับสนุนตำมวรรคหนึ่ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่กำรขอ

สนับสนุนต้องแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในโครงกำรที่เสนอโดยแบ่งส่วนที่ผู้รับ 

กำรสนับสนุนมีงบประมำณของตนเองและสว่นที่จะขอรับกำรสนับสนุนให้ชัดเจน 

ข้อ 4 เมื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นผูส้นับสนุนเห็นสมควรสนับสนุนโครงกำรตำมข้อ 3 

ให้น ำโครงกำรนั้นบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม 

ในกรณีที่มเีหตุฉุกเฉินและมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมโครงกำรโดยด่วน 

จะไม่ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ให้รำยงำนกำรสนับสนุนดังกล่ำวต่อ

คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับจังหวัดทรำบด้วย 

ข้อ 5 กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้สนับสนุนเป็นเงิน บุคลำกร วัสดุ 

ครุภัณฑ์และปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้ำงอำคำร ตลอดจนสิ่งก่อสร้ำงอื่นได้ 

ไม่เกินร้อยละสิบของรำยได้ของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำโดยไม่รวมเงนิอุดหนุนของจำกรัฐ 

กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณตำมวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงงบประมำณที่

สนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่นของ

รัฐในเขตจังหวัดด้วย   

กำรสนับสนุนตำมวรรคหนึ่ง จะสนับสนุนโดยใช้งบประมำณของตนและ

ด ำเนนิกำรแทนก็ได้ 
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ข้อ 6 กำรสนับสนุนของเทศบำล 

(1) เทศบำลขนำดใหญ่อำจสนับสนุนเป็นเงินเพื่อให้ใช้จ่ำยในด้ำนบุคลำกร วัสดุ 

ครุภัณฑ์และกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงอื่นได้ไม่เกินร้อยละ

สองของรำยได้ของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำโดยไม่รวมเงนิอุดหนุนจำกรัฐ 

(2) เทศบำลขนำดกลำงและเทศบำลขนำดเล็กอำจสนับสนุนเป็นเงินเพื่อให้ใช้จ่ำย

ในด้ำนบุคลำกร วัสดุ ครุภัณฑ์ และกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรหรือสถำนที่

ก่อสร้ำงอื่น ได้ไม่เกินร้อยละสำมของรำยได้ของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ โดยไม่

รวมเงินอุดหนุนจำกรัฐ   

ขนำดของเทศบำลตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำง

พนักงำนเทศบำล  

ข้อ 7 กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้สนับสนุนเป็นเงินเพื่อให้ใช้จ่ำย 

ในด้ำนบุคลำกร วัสดุ ครุภัณฑ์ และกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงอื่น 

ได้ไม่เกินร้อยละห้ำของรำยได้ขอปีงบประมำณที่ผ่ำนมำโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจำกรัฐ 

ข้อ 8 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีควำมจ ำเป็นต้องสนับสนุนงบประมำณ           

ในโครงกำรใดเกินอัตรำหรือไม่อำจด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ 

ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นระดับจังหวัด เป็นผู้พิจำรณำอนุมัตเิป็นรำยกรณีไป  

ข้อ 9 หน่วยงำนที่รับกำรสนับสนุนมีหน้ำที่ต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมที่ได้รับ 

กำรสนับสนุนต่อองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุน ในกำรนี้ องค์กำร

ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนต้องติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ

หนว่ยงำนที่รับกำรสนับสนุนและเปิดเผยผลกำรด ำเนนิงำนดังกล่ำวต่อสำธำรณชน 
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2) ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างการบรหิารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

                                          แผนภูมิแสดงโครงสร้างและการแบง่ส่วนการบรหิารของอบจ.เชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(มาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระ 4 ปี) 

- รองนายก อบจ. 3 คน (นายกฯ อาจแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมิใช่ สมาชิกสภา อบจ.) 
- เลขานุการและท่ีปรึกษา นายก อบจ. รวมกนัไม่เกิน 5 คน (นายกฯ อาจแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมิใช่ สมาชิกสภา อบจ.) 

 

สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
- ประธานสภาฯ 
- รองประธานสภาฯ 
- สมาชิกสภา อบจ.ชม. 42 คน  

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (3 ต าแหน่ง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านกัปลดัฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ กองคลงั กองช่าง กองพสัดุฯ ส านกัการศึกษาฯ 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

ฝ่ายนิติการและ 
การพาณิชย ์

ฝ่ายการประชุม 

ฝ่ายกิจการสภาและ
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ฝ่ายนโยบาย 
และแผน 

ฝ่ายงบประมาณ 

ฝ่ายตรวจสอบติดตาม
และประเมินผล

แผนงานและโครงการ 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายเร่งรัดและ
จดัเก็บรายได ้

ฝ่ายส ารวจและ
ออกแบบ 

ฝ่ายก่อสร้างและ 
ซ่อมบ ารุง 

ฝ่ายเคร่ืองจกัรกล 

ฝ่ายป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝ่ายพสัดุ 

ฝ่ายทรัพยสิ์น 

ส่วนบริหาร
การศึกษา 

ส่วนส่งเสริม
การศึกษา ฯ 

ฝ่ายพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคม 

 ฝ่ายสถานสงเคราะห์ 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
และการท่องเท่ียว 

ฝ่ายผงัเมือง 

กองการเจา้หนา้ท่ี 

ฝ่ายสรรหาและ 
บรรจุแต่งตั้ง 

ฝ่ายส่งเสริมและ 
พฒันาบุคลากร 

 
ฝ่ายวินยัและ 

ส่งเสริมคุณธรรม 

 

ฝ่ายสิทธิและ 
สวสัดิการ 

สถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป 

กลุ่มงานนิเทศฯ 
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ส ำนักปลัดฯ 

97 

13% กองกิจกำรสภำฯ 

12 

2% 

กองแผนและ

งบประมำณ 

23 

3% 

กองคลัง 

34 

4% 

กองช่ำง 

360 

47% 

กองพัสดุและทรัพย์สิน 

25 

3% 

ส ำนักศึกษำฯ 

195 

25% 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 

23 

3% 

หน่วยตรวจสอบฯ 

4 

0% 

ตำมมำตรำ 39 พ.ร.บ.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 ได้ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดควบคุมรับผิดชอบในกำรบริหำร

รำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ตำมกฎหมำยและเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร

และลูกจ้ำง อบจ. ให้มี ปลัด อบจ. คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง อบจ.      

รองจำกนำยก อบจ. และรับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำของ อบจ. ให้เป็นไปตำม

นโยบำยและมีอ ำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่มีกฎหมำยก ำหนดหรือตำมที่นำยกองค์กำรบริหำร      

ส่วนจังหวัดมอบหมำย    

ตารางแสดง จ ำนวนบุคลำกรขององคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ  

เดือนกุมภำพันธ์ 2557) 

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 

1. ส ำนักปลัดฯ 34 17 46 97 

2. กองกิจกำรสภำฯ 10 - 2 12 

3. กองแผนและงบประมำณ 19 1 3 23 

4. กองคลัง 26 1 7 34 

5. กองช่ำง 66 14 280 360 

6. กองพัสดุและทรัพย์สิน 21 1 3 25 

7. ส ำนักศกึษำฯ  
     (รวมโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน) 

101 3 91 195 

8. กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 17 1 5 23 

9.. หนว่ยตรวจสอบภำยใน 4 - - 4 

รวมทั้งสิ้น 298 38 437 773 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดง 
ร้อยละ 

ของบุคลากรของ 
อบจ.เชียงใหม ่

จ าแนกตาม 
หน่วยงาน 

ท่ีมำ : กองกำรเจ้ำหนำ้ที่ องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ 

 



 - 42 - 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา 

ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน(กายภาพและสิ่งแวดล้อม) 

 ถนนสำยทำงที่รับมอบถ่ำยโอน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับมอบถ่ำยโอน

ภำรกิจตำมพรบ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542 มีหน้ำที่ตอ้งท ำ 

ตารางแสดง  จ ำนวนสำยทำงที่รับกำรถ่ำยโอนภำรกิจจำกส ำนักงำนเร่งรัดพัฒนำชนบท 

กรมทำงหลวง กรมโยธำธิกำร ฯลฯ  และระยะทำงที่ได้รับกำรบ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซม ตั้งแต่ปี 

2546 – 2557  (ข้อมูล ณ เดือนเมษำยน 2557) 
 

ล าดับที ่ อ าเภอ 
จ านวน 

สายทาง 

ระยะทาง 

ของถนน 

รวมสะพาน  

(กโิลเมตร) 

สะพาน  

(แหง่) 

*ระยะทาง 

ที่ได้รับการบ ารุงรักษา/

ซ่อมแซมแล้ว 

(กโิลเมตร) 

1 อ ำเภอแมอ่ำย 6 24.693 5 17.393 

2 อ ำเภอฝำง 11 68.752 6 60.952 

3 อ ำเภอเชยีงดำว 2 13.440 - 10.620 

4 อ ำเภอแมแ่ตง 6 64.077 6 57.417 

5 อ ำเภอแมริ่ม 9 51.925 4 26.382 

6 อ ำเภอพร้ำว 8 23.558 - 14.864 

7 อ ำเภอดอยสะเก็ด 17 66.122 7 48.095 

8 อ ำเภอสันทรำย 7 22.688 - 18.803 

9 อ ำเภอแมอ่อน 4 8.736 - 5.922 

10 อ ำเภอสันก ำแพง 15 58.313 8 34.895 

11 อ ำเภอสำรภี 15 79.666 3 58.895 

12 อ ำเภอเมอืง 5 15.084 1 13.992 

13 อ ำเภอสะเมงิ 1 28.620 4 28.620 

14 อ ำเภอหำงดง 6 25.139 - 17.432 

15 อ ำเภอแมว่ำง 2 20.562 1 20.000 

16 อ ำเภอสันป่ำตอง 11 42.166 3 34.614 

17 อ ำเภอดอยหลอ่ 4 21.980 1 15.747 

18 อ ำเภอจอมทอง 5 67.018 2 25.762 
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ล าดับที ่ อ าเภอ 
จ านวน 

สายทาง 

ระยะทาง 

ของถนน 

รวมสะพาน  

(กโิลเมตร) 

สะพาน  

(แหง่) 

*ระยะทาง 

ที่ได้รับการบ ารุงรักษา/

ซ่อมแซมแล้ว 

(กโิลเมตร) 

19 อ ำเภอฮอด 1 9.161 2 6.488 

20 อ ำเภอแมแ่จ่ม 4 35.885 5 34.786 

21 อ ำเภออมก๋อย 3 79.850 8 26.858 

22 อ ำเภอกัลยำฯ 1 10.000 1 2.205 

23 อ ำเภอไชยปรำกำร - - - - 

24 อ ำเภอเวยีงแหง - - - - 

25 อ ำเภอดอยเตำ่ - - - - 

 รวม 143 837.435 67 580.742 

ท่ีมำ : กองช่ำง องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ 
 

ถนนที่ได้รับกำรถ่ำยโอนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรบ ำรุงรักษำ/

ซ่อมแซมแล้ว ระยะทำง 580.742 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 69.35 ของระยะทำงทั้งหมด  

มีจ ำนวน 3 อ ำเภอ ที่ได้รับกำรบ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมแล้ว ไม่เกินร้อยละ 50 คือ 

1. อ ำเภอจอมทอง   ร้อยละ 38.44 

2. อ ำเภออมก๋อย    ร้อยละ 33.64 

3. อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ ร้อยละ 22.05  

และมีถนนถ่ำยโอนของอ ำเภอฮอดและอ ำเภอแมแ่จม่ ได้รับกำรซ่อมบ ำรุงทับซ้อนระยะทำงเดิม 

  ข้อมูลเครื่องจักรกลส ำหรับกำรพัฒนำ  

     (ข้อมูล ณ ปีงบประมำณ  2557  หรอื เดือนเมษำยน พ.ศ. 2557) 

ท่ี ประเภทเครื่องจักรกล/เครื่องมือ 
จ ำนวน 

(คัน/เครื่อง) 

ประเภทของภำรกิจ  

( / ได้มำกกวำ่ 1 ภำรกิจ) 

บรรเทำ 

สำธำรณ

ภัย 

โครงสร้ำง 

พื้นฐำน 

บริกำร 

สำธำรณะ 

1 รถยนต์ดับเพลงิ 3 คัน /  / 

2 รถยนต์ดับเพลงิอำคำร 6 คัน /  / 
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ท่ี ประเภทเครื่องจักรกล/เครื่องมือ 
จ ำนวน 

(คัน/เครื่อง) 

ประเภทของภำรกิจ  

( / ได้มำกกวำ่ 1 ภำรกิจ) 

บรรเทำ 

สำธำรณ

ภัย 

โครงสร้ำง 

พื้นฐำน 

บริกำร 

สำธำรณะ 

3 รถยนต์กระบะบรรทุกตรวจกำรณ์

ดับเพลงิ 

3 คัน /  / 

4 รถกู้ภัยดับเพลงิมถีังน้ ำในตัว 1 คัน /  / 

5 รถบรรทุกน้ ำ 14 คัน / / / 

6 รถบรรทุกน้ ำมัน 1 คัน /  / 

7 รถยนต์กวำดดูดฝุ่น 6 คัน /  / 

8 รถบรรทุกขยะ 1 คัน   / 

9 รถกระเชำ้ไฟฟำ้ 3 คัน /  / 

10 รถบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิค

พร้อมชุดกระเชำ้ 

2 คัน  / / 

11 รถยนต์บรรทุกกระเชำ้ตัดกิ่งไม้

พร้อมเครื่องย่อยกิ่งไม้ 

1 คัน   / 

12 รถบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิค 2 คัน / /  

13 รถบรรทุกชำนต่ ำ 5 คัน  /  

14 รถเทเลอร์ (หัวลำก) 2 คัน  /  

15 รถพ่วง (หำงลำก) 2 คัน  /  

16 รถเกลี่ยดนิลอ้ยำง (รถเกรดเดอร์) 11 คัน  /  

17 รถบรรทุกเทท้ำย 25 คัน  /  

18 รถตักหนำ้ – ขุดหลัง 3 คัน  /  

19 รถขุดตีนตะขำบแขนสัน้ 10 คัน  /  

20 รถขุดตีนตะขำบแขนยำว 4 คัน  /  

21 รถขุดตีนตะขำบตีนยำง 2 คัน  /  

22 รถแทรคเตอร์ตีนตะขำบ 7 คัน  /  

23 รถฟำรม์แทรคเตอร์ 

พร้อมเครื่องตัดหญ้ำไหล่ทำง 

1 คัน  /  

24 รถฟำรม์แทรคเตอร์ 4 คัน  /  
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ท่ี ประเภทเครื่องจักรกล/เครื่องมือ 
จ ำนวน 

(คัน/เครื่อง) 

ประเภทของภำรกิจ  

( / ได้มำกกวำ่ 1 ภำรกิจ) 

บรรเทำ 

สำธำรณ

ภัย 

โครงสร้ำง 

พื้นฐำน 

บริกำร 

สำธำรณะ 

25 รถบดล้อเหล็ก 9 คัน  /  

26 รถบดล้อยำง 5 คัน  /  

27 รถบดส่ันสะท้ำนลอ้เหล็กเรียบ 2 คัน  /  

28 รถลำดยำง 5 คัน  /  

29 รถพ่นยำง 1 คัน /   

30 รถซ่อมบ ำรุงถนนอเนกประสงค์ 5 คัน  /  

31 รถกู้ภัยไฟฟำ้ส่องสวำ่ง 3 คัน /  / 

32 รถกู้ภัยเคลื่อนท่ีเร็ว 8 คัน /   

33 รถบันไดกู้ภัย 1 คัน /   

34 รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดลำ้ง      

ท่อระบำยน้ ำ 

3 คัน   / 

35 รถปูพืน้ผิวถนนแอสฟัลต์ 2 คัน  /  

36 รถสุขำเคลื่อนท่ี 5 คัน   / 

37 รถบริกำรซ่อมอเนกประสงค์ 1 คัน   / 

38 เครื่องสูบน้ ำติดต้ังบนรถเทเลอร์

ลำกจูง 2 ล้อ 

50 เครื่อง   / 

39 เรือไฟเบอร์กลำสพร้อมเคร่ืองยนต์

เรือหำงยำว 

8 ล ำ /   

40 เรือเร็วตรวจกำรณ์ 1 คัน /   

41 เรือก ำจัดผักตบชวำ 1 คัน  / / 

42 ชุดขุดเจำะบอ่บำดำล 1 ชุด  / / 

43 รถกวำดฝุ่น 6 คัน   / 

44 เครื่องย่อยกิ่งไม้ 20 เครื่อง   / 
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 สถำนสงเครำะห์คนชรำวัยทองนิเวศน์ ตั้งอยู่ที่ 304 หมู่ที่ 7 ต ำบลสันมหำพน             

อ ำเภอแมแ่ตง จังหวัดเชียงใหม ่พื้นที่ 171 ไร่ (ขออนุญำตใชจ้ำกกรมป่ำไม้) องค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ รับโอนมำจำกกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง

ของมนุษย์ เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2546 มีคนชรำที่อยู่ในควำมดูแลดังนี้ 

ตารางแสดง ข้อมูลคนชรำที่อยู่ในควำมดูแลของสถำนสงเครำะห์คนชรำวัยทองนิเวศน์ 

ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2557 

ล าดับที่ ประเภท 
จ านวน (คน) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1 สำมัญ 82 80 71 

2 พิเศษ (ปลูกบ้ำน) 33 33 35 

รวม 115 113 106 

 ท่ีมำ : ฝ่ำยสถำนสงเครำะห์ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ 

 

 การถ่ายโอนสถานศึกษา ปัจจุบ ันองค์กำรบร ิหำรส่วนจ ังหว ัดเช ียงใหม่ 

มีโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน อยู่ระหว่ำงกำรรับโอน 1 โรงเรียน มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ตั้งแต่ระดับช้ันอนุบำล ถึง ระดับมัธยมศกึษำ (ข้อมูล ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2557) ดังนี ้ 

1. โรงเรยีนแม่อายวิทยาคม อ ำเภอแม่อำย  เปิดท ำกำรสอนระดับช้ันมัธยมศกึษำ 

ปีที่ 1 – 6 มจี ำนวนนักเรียนในแต่ละปีกำรศึกษำ ดังนี้  

- ในปีกำรศึกษำ 2554 : 792 คน 

- ในปีกำรศึกษำ 2555 : 866 คน 

- ในปีกำรศึกษำ 2556 : 846 คน 

มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน 

ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีมำตรฐำน โดยสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ รวมทั้ง

สำนสร้ำงควำมเข้มแข็งร่วมกับชุมชน 

2. โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก อ ำเภอฝำง เปิดท ำกำรสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบำลถึง

ระดับช้ันมัธยมศกึษำ มจี ำนวนนักเรียนในแต่ละปีกำรศึกษำ ดังนี้  

ระดับชัน้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. ชัน้อนุบำล 1 – 2   52 46 54 

2. ประถมศกึษำปีท่ี 1 – 6   188 199 180 

3. ชัน้มัธยมศกึษำปีท่ี 1 – 3 179 145 136 
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มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำสู่ระดับ

มำตรฐำนสำกล พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรธรรมชำติ ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืน ส่งเสริมให้ผู้เรียนและประชำชนในท้องถิ่น 

มีควำมตระหนัก ภำคภูมิใจ สืบทอดอนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อใช้ใน

ชีวิตประจ ำวัน ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้เข้มแข็ง 

รวมทั้งพัฒนำ ส่งเสริมศักยภำพในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน 

3. โรงเรียนบ้านต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  อ ำเภอหำงดง เปิดท ำกำรสอนตั้งแต่

ระดับช้ันอนุบำลถึงระดับช้ันมัธยมศกึษำ มจี ำนวนนักเรียนในแต่ละปีกำรศกึษำ ดังนี้  

ระดับชัน้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. ชัน้อนุบำล 1 – 2   52 46 54 

2. ประถมศกึษำปีท่ี 1 – 6   188 199 180 

3. ชัน้มัธยมศกึษำปีท่ี 1 – 3 179 145 136 

มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งพัฒนำทักษะควำมสำมำรถตำมช่วงวัยกำรเรียนรู้ให้

อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และค้นพบศักยภำพควำมถนัดที่แท้จริง เสริมสร้ำงควำมมีจิตส ำนึก

และค่ำนิยมแห่งควำมดีงำม มีจิตอำสำพร้อมทักษะควำมรู้และมั่นใจในกำรเรียนรู้แบบใหม่และ

ด ำรงชีพในอนำคตที่ตนเลือก ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรบริหำรโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำนในกำร

พัฒนำท้องถิ่น (SBMLD) สร้ำงสถำนศึกษำคุณภำพช้ันดี ใกล้บ้ำน รวมทั้งสร้ำงศักยภำพให้ผู้เรียน

คิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

4. โรงเรียนบ้านศาลา อ ำเภอแม่ริม ในปีงบประมำณ 2557 ได้รับโอนมำเป็น

โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดท ำกำรสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบำล 1 – 2 

ถึงระดับช้ันประถมศกึษำปีที่ 1 - 6 มจี ำนวนนักเรียนในปีกำรศกึษำ 2556 จ ำนวน 165 คน  

มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งส่งเสริมกำรจัดรูปแบบกำรศึกษำตำมศักยภำพของ

ผู้เรียน โดยให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีกำรด ำรงชีวิตที่เป็นสุข 

พัฒนำผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตประชำธิปไตยรักษ์ควำมเป็นไทย อนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ด้ำนภำษำ 

ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม พร้อมกับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

ท่ีมำ : ส่วนบริหำรกำรศึกษำ ส ำนักศกึษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ 
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ข้อมูลด้านงบประมาณการคลัง 
  

 รำยได้จำกภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้รับ 
 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2554 

ปี พ.ศ. 

2555 

ปี พ.ศ. 

2556 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 99,388,531.67 100,670,295.02 104,914,317.34 

1. ภำษบี ำรุง อบจ. จำกสถำนคำ้ปลกียำสูบ 83,711,087.85 83,802,763.54 85,424,485.98 

2. ภำษบี ำรุง อบจ. จำกสถำนค้ำปลกีน้ ำมัน 15,677,443.82 16,867,531.48 19,489,831.36 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 26,838,139.57 34,546,658.62 29,120,581.52 

1. ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ - - - 

2. ค่ำธรรมเนียมบ ำรุง อบจ. จำกผู้เข้ำพักโรงแรม 15,679,821.45 19,345,934.05 23,921,083.70 

3. ค่ำธรรมเนียมตำมประมวลกฏหมำยท่ีดิน ม.9 1,267,680.00 1,239,320.00 1,560,240.00 

4. ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ 33,500.00 394,108.00 129,400.00 

5. ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและ 

    ข้อบังคับท้องถิ่น 
185,307.57 127,085.22 57,897.88 

6. ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 9,546,440.55 13,440,211.35 3,451,959.94 

7. ค่ำใบอนุญำตอ่ืน ๆ (ดูดทรำย) - - - 

8. ค่ำจดทะเบียนพำณิชย์ 125,390.00                         - - 

รายได้จากส่วนอื่น ๆ 24,911,163.17 38,623,122.85 55,508,237.39 

1. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 22,597,488.66 37,766,291.47 54,496,929.32 

2. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 1,242,465.51 738,356.38 463,698.07 

3. หมวดรำยได้จำกทุน 1,071,209.00 118,475.00 547,610.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร 1,072,963,611.29 1,068,904,770.60 1,238,607,471.32 

1. ภำษแีละค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรอืลอ้เลื่อน 751,665,148.45 736,242,121.37 821,363,880.29 

2. ภำษมีูลค่ำเพิ่ม 165,918,064.51 165,690,436.28 198,900,713.83 

3. ภำษบี ำรุง อบจ. จำกภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

    ท่ีจัดเก็บตำมประมวลรัษฎำกร 5 % 
150,185,727.47 163,843,381.38 215,772,731.42 

4. ค่ำภำคหลวงแร่ 5,194,670.86 3,128,831.57 2,570,145.78 

หมวดเงินอุดหนุน  420,165,806.64 545,042,844.68 452,366,413.90 

รวมรายได้ทั้งหมด 1,644,267,252.34    

 

1,787,787,691.77 

 

1,880,517,021.47 

 

ท่ีมำ : กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ 
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 สัดส่วนของเงินรำยได้ที่ได้จำกส่วนกลำงต่อรำยได้จำกกำรจัดเก็บเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้จำกกำรจัดเก็บเอง 
  

แหลง่รายได ้

จากการจัดเกบ็เอง 

จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2554 ร้อยละ ปี 2555 ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ 

1. หมวดภำษอีำกร 99,388,531.67 65.76 100,670,295.02 57.91 104,914,317.34 55.35 

2. หมวดค่ำธรรมเนยีม   

    ค่ำปรับและ ใบอนุญำต 
26,838,139.57 17.76 34,546,658.62 19.87 29,120,581.52 15.36 

3. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สนิ 22,597,488.66 14.95 37,766,291.47 21.73 54,496,929.32 28.75 

4. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 1,242,465.51 0.82 738,356.38 0.42 463,698.07 0.24 

5. หมวดรำยได้จำกทุน 1,071,209.00 0.71 118,475.00 0.07 547,610.00 0.30 

รวม 151,137,834.41 100 173,840,076.49 100 189,543,136.25 100.00 

*********************************** 

แหลง่รายได ้
จ านวนเงิน(บาท) 

ป ี2554 ร้อยละ ป ี2555 ร้อยละ ป ี2556 ร้อยละ 

1. รำยได้ท่ีไดจ้ำกส่วนกลำง 1,493,129,417.93   90.81 1,613,947,615.28   90.28 1,690,973,885.22 89.92 

2. รำยได้จำกกำรเก็บเอง 151,137,834.41   9.19 173,840,076.49   9.72 189,543,136.25 10.08 

รวมรายได้ทั้งสิ้น  1,644,267,252.34  1,787,787,691.77 1,880,517,021.47 

สัดส่วนรำยได ้

ส่วนกลำง : รำยไดจ้ำกกำรเก็บเอง 
 9.08 : 0.92  9.03 : 0.97 8.99 : 1.01 
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3.Green Growth : การเติบโตที่เป็นมติร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 
4.Internal Process : การสรา้งความ

สมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

Functional - - Positioning Functional - - Positioning 

Functional - - Positioning 
Functional - - Positioning 

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 – 2561  

1. Growth & Competitiveness : การเพิ่มขดี

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก เข้าถึงบริการสาธารณะที่มคีุณภาพได้

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

1.2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับและ 

พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 

 

2.Inclusive Growth : การลดความเหลื่อมล้้า 

 

 

3.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม โดยการ

มีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน 

3.2 ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 
 

 

                    4.1 ส่งเสริม สนับสนุน ท้านุบ้ารุง สืบสาน 
                 ศาสนาศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ     

             ภูมปิัญญาท้องถิ่นด้วยการประสานความรว่มมอื 
         กับองค์กรต่าง ๆ 
4.2 พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
 

2.1 พัฒนามาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและ

ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดี 

 2.2 จัดระเบียบชุมชนสังคม เพื่อให้ประชาชน 

         มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

Chiang Mai Provincial Administrative 

Organization - Positioning 

ในการจัดท้าบริการสาธารณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

แ 

หน่วยงานหลักในการบรูณาการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ 

 

ตามอ้านาจหน้าที่เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

และเชื่อมประสานการมสี่วนรว่ม 

 

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ที่ 

ของทุกภาคส่วน 

หนว่ยงานหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

แ 

1 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 

 
 

บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

(พ.ศ. 2558 – 2562) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์ 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 

วิสัยทัศน์ : สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจ : ๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  

ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่น  

มีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

ปรับโครงสรา้งการผลิตและการบริโภคใหเ้ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสรา้งความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบ  

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก 

๑) เพื่อเสริมสรา้งสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันตสิุข 

๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา 

อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลัก 

ในการพัฒนาคนใหม้ีคุณภาพ 

๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน  

มีความยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการ 

บนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในภูมิภาคอาเซียน  

มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อมน าไปสู่การเป็นสังคมคารบ์อนต่ า 

๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา

สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ า 

ในสังคมลดลง สัดส่วนผูอ้ยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 

๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ

สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ  

๔) คุณภาพสิ่ งแวดล้อมอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของ 

ระบบนิเวศ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (เกี่ยวเน่ืองกับท้องถ่ิน) 

๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

(๑) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสงัคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิต
ให้แกต่นเอง 

(๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก และสร้างการมสี่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

(๓) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและ
มสี่วนร่วมในเชงิเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมอืงได้อยา่งมคีุณค่าและศักดิ์ศรี 

(๔) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสั งคม และเส ริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ ตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยนื 

(๑) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมคิุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(๒) การสง่เสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอยา่งเป็นองค์รวม 
(๓) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ 
(๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

(๑) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตท่ีิเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยนื 
(๒) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
(๓) การสร้างมูลคา่เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหว่งโซ่การผลิต 
(๔) การสร้างความมั่นคงในอาชพีและรายได้ให้แกเ่กษตรกร 
(๕) การสร้างความมั ่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ

ครัวเรือนและชุมชน 

(๖) การสร้างความมัน่คงด้านพลงังานชีวภาพเพื่อสนบัสนุนการพฒันาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร 

(๗) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิสู่การเตบิโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

(๑) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มคีุณภาพและย่ังยนื 
(๒) การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
(๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม 

๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ   

ในอนุภูมภิาคตา่ง ๆ  
(๒) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมภิาค 
(๓) การสร้างความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
(๔) การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติ ท่ีมีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย 

จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพบัิต ิและการแพร่ระบาดของโรคภัย 
(๕) การเร่งรัดการใช้ประโยชนจ์ากข้อตกลงการค้าเสรีท่ีมีผลบังคับใชแ้ลว้ 
(๖) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน

ท้องถิ่น 

๖) ยุทธศาสตร์การจัดทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
(1) การอนุรักษ ์ ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ

และสังคมคารบ์อนต่ าและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 
(3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพื่อให้สังคมมีภูมคิุ้มกัน  
(4) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัตทิางธรรมชาติ 
(5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมอิากาศ 
(6) การควบคุมและลดมลพิษ 
(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใสและเป็นธรรมอยา่งบูรณาการ 



 

- 5
3

 - 

 





นโยบายของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
นโยบายเร่งด่วน ที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 

1. นโยบายเร่งด่วน ที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 

 สรา้งความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
 ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
 ส่งเสรมิให้มีการบรหิารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพืน้ที่ชลประทาน 
 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ ามันเชื้อเพลิง  ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบ
เศรษฐกิจมหภาค 

 

 ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน         
 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณแ์ละการผลิตสินค้า
ในท้องถิ่น 

 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน  

 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

นโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี 

2. นโยบายความม่ังคงแห่งรัฐ 
2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.2 เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง  แรงงานต่างด้าว 

ผิดกฎหมายและบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 

3. นโยบายเศรษฐกจิ 
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

3.1.1 ด าเนินการให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศและให้เศรษฐกิจสามารถ
เจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพ 

3.1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและ 
เป็นธรรม 

3.1.3 ส่งเสรมิและรักษาวินัยการคลัง 
3.2 นโยบายสร้างรายได้ 

3.2.1 ส่งเสรมิการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
3.2.2 ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงานในประเทศมาเป็นเวลานาน  

ให้ก้าวข้ามไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตและการค้าอาหารคุณภาพสูง 
3.2.3 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ  

ในประเทศและธุรกิจวสิาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3.2.4 ส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้าน 
3.2.5 ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาที่เป็นการผลิตสินค้าและบริการที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีมูลค่าสูง 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.2.6 เสรมิสรา้งกระบวนการสรา้งอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นระบบ 
3.2.7 ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการเงิน ภายใต้ประโยชน์ร่วมกัน  

ของกรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าหลายฝ่าย 

 

3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
3.3.1 ภาคเกษตร 

๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาล
และร่วมกันพัฒนาเกษตรกรดว้ยตนเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

๒) เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 
๓) พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
๔) เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้ เข้มแข็งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การเพาะปลูก ลดตน้ทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นข้ันตอน 
๕) จัดท าระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีข้อมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถ้วน  

สามารถเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร 
๖) เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในด้านธุรกิจ สร้างเกษตรกร 

รุ่นใหม่จากโครงการกองทุนตัง้ตัวได้ 
๗) ส่งเสรมิเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุ ด าเนนิการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 

สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตร 
3.3.2 ภาคอุตสาหกรรม 

๑) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ 
๒) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญา ใช้เทคโนโลยีและ 

ใช้ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
๓) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสนิค้าให้มคีุณภาพ 
๔) สร้างความเขม้แข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๕) ก าหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของสินค้าอุตสาหกรรมเมื่อมีการเปิดเสรีการค้ามากขึน้ 
๖) พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ 
๗) เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ  

อยู่ร่วมกับชุมชนได ้
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นโยบายของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
นโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี (ต่อ) 

3.3.3 ภาคการท่องเที่ยว การบรกิารและการกีฬา 
๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว 

1.1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐาน  
ในเ ร่ืองสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยค านึงถึงการเข้าถึง 
แหล่งท่องเที่ยวของผู้พกิารและผูสู้งอายุ 

1.2) พัฒนา บูรณะและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว  
ส่งเสรมิการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

1.3) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว 
1.4) ส่งเสรมิ สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ 
1.5) ส่งเสรมิกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสรา้งคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว  
1.6) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ  

รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
1.7) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
๒) การพัฒนาภาคบรกิาร 

2.1) เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการให้มีองค์ความรู้ เสริมสร้างนวัตกรรมและทักษะ  
ทั้งด้านภาษา มาตรฐานการบรกิาร 

2.2) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับภูมิภาค 
๓) การพัฒนากีฬา 

3.1) ส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก 
3.2) จัดหาและพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ 
3.3) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ 
3.4) พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศด้วยการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้  

อย่างจริงจัง 
3.3.4 การตลาด การค้าและการลงทุน 

1) สรา้งความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2) ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมการให้สิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจในภาคเกษตร  

อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การกีฬาและบริการ 
3) ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกไปตลาดหลัก 
4) พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ 
5) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาดภายใต้กรอบความร่วมมือและ

ข้อตกลงการค้าเสรใีนระบบพหุภาคีและทวิภาคี 
6) เร่งรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษบรเิวณพืน้ที่ที่มีศักยภาพ 

3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนและการบริหารจัดการ 
ระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
3..4.1. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการขนส่ง ระบบประปาและระบบไฟฟ้าให้กระจาย

ไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ 
3..4.2. ขยายการให้บรกิารน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบรโิภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพืน้ที่ 
3..4.3. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

3.5 นโยบายพลังงาน 
3.5.1 ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
3.5.2 ส่งเสรมิและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ 

3.6 นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๓.6.1  ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งาน 

ตามความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
๓.6.2 ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
๓.6.3 ส่งเสรมิการใชส้ื่อวทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน                
๓.6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1 นโยบายการศึกษา 

4.1.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.1.2 สรา้งโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 
4.1.4 จัดการศึกษาชั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

ทั้งในเชิงปรมิาณและคุณภาพ 
4.1.5 เร่งพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรา้งทุนปัญญาของชาติ 
4.1.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

4.2 นโยบายแรงงาน 
4.2.1 ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานท าในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต าแหน่งงานว่าง

ของสถานประกอบการได้โดยสะดวก 
4.2.2 ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาแรงง าน

สัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย 
4.2.3 เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือ 
4.2.4 เตรียมการรองรับการเปิดการเคลือ่นย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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นโยบายของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
นโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี (ต่อ) 

4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
4.3.1 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคน 
4.3.2 พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชราและผู้พกิาร 
4.3.3 ส่งเสรมิให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสรมิสุขภาพและพลานามัยที่ดี 

4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.4.1 เร่งด าเนินการให้ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีบทบาทน าในการร่วมเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ 
4.4.2 อุปถัมภ์ คุ้มครองและท านุบ ารุงศาสนา   
4.4.3 อนุรักษ์ ท านุบ ารุงและบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
4.4.4 สรา้งสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวติและสังคมคุณภาพ 
4.4.5 น าทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรา้งคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
4.4.6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
4.4.7 ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 

4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวติและสังคม 
4.5.1 ส่งเสรมิการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น 
4.5.2 ส่งเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
4.5.3 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค 
4.5.4  เสรมิสรา้งให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผูด้้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4.5.5 ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือนอ้ยที่สุด 

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
5.2 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
5.3 ส่งเสรมิและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4 ส่งเสรมิให้มีการบรหิารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
5.5 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
5.6 พัฒนาองค์ความรู้ในการบรหิารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจิัยและนวัตกรรม 
6.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพืน้ฐานขององค์ความรู้ 
6.2 ส่งเสรมิการใชข้้อมูลเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ 

7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
7.1 สรา้งความสามัคคีและส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน  
7.2 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเร่ืองพรมแดนและการเปลี่ยนแปลง 

ในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี 
8.1 ประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดิน 

8.1.1 เสรมิสรา้งประสิทธิภาพของระบบการบรหิารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 
8.1.2 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
8.1.3 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีด

ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ 
8.1.4 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
8.1.5 สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ  

โปร่งใสและสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
ตามความคาดหวัง 

8.1.6 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใส 
8.1.7 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบรหิารราชการแผ่นดิน                                   

8.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
8.2.1 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม 

8.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ
ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
8.3.1 ส่งเสรมิและพัฒนาช่องทางในการรับรูข้้อมูลข่าวสารของประชาชน 
8.3.2 ส่งเสรมิและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี เครือข่ายและปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าที่ 
 

 

 

- 56 - 



- 57 - 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558  
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

 (หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหง่รัฐ) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555 – 2559) 

  

กฎหมาย/ระเบยีบที่เก่ียวขอ้ง  กระแสการเปลี่ยนแปลง 

ด้านต่าง ๆ 

 ด้านความมั่นคงของรัฐ 
 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข 

การศึกษาและวัฒนธรรม 
 ด้านกฎหมายและการยุตธิรรม 
 ด้านการตา่งประเทศ 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 ด้านท่ีดนิ ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอ้ม 
 ด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สนิทาง

ปัญญาและพลังงาน 
 ด้านการมสี่วนร่วมของประชาชน 

 วิสัยทัศน์ : สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุขดว้ยความเสมอภาค  
             เป็นธรรมและมีภมูิคุ้มกันตอ่การเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูส่ังคมแหง่การเรียนรู้

ตลอดชีวติอย่างย่ังยืน 
4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ภาคเกษตร 

ความมั่นคงของอาหารและพลงังาน 
5. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การ

เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ

ในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

7. ยุทธศาสตร์การจัดทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 

 1. อ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552 

 กฎกระทรวง ( พ.ศ. 2541)  

 พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 ตามมาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 

 ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเรื่อง
ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารสว่น
จังหวดั (ประกาศ ณ วนัท่ี 13 สงิหาคม 2546) 

 ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนนุขององค์การบรหิารส่วนจังหวดัเทศบาล และ
องค์การบรหิารส่วนต าบลในการใหบ้รกิารสาธารณะ (ประกาศ ณ วันที่ 23  
พฤศจิกายน  2552) 

2. พ.ร.บ.ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 
 มาตรา 70 (1) การจัดระเบียบบรหิารราชการส่วนทอ้งถ่ิน (อบจ.) 

 มาตรา 71 การจัดระเบียบการปกครอง อบจ. 

  กระแสการกระจายอ านาจ 
 การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

(AC) 
 การเปลี่ยนแปลง 

ด้านสภาพแวดลอ้ม ภัย
พบัิตติา่ง ๆ 

 กระแสการมีสว่นร่วมของ 
ภาคประชาชน ประชาสังคม 

 

นโยบายของรัฐบาล 

นโยบายเร่งด่วน ที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก (เก่ียวเนื่องกับ อบจ.)  นโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี 

 สรา้งความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
 ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขต
พืน้ที่ชลประทาน 

 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจาก
ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ ามันเชือ้เพลิง 

 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ  
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

 ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน         
 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เพื่อการสรา้งเอกลักษณแ์ละการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวาง 

  นโยบายความมั่งคงแห่งรัฐ 

 นโยบายเศรษฐกิจ 

 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

- นโยบายการศกึษา 

- นโยบายแรงงาน 

- นโยบายการพัฒนาสขุภาพของประชาชน 

- นโยบายศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 

- นโยบายความมั่นคงของชีวติและสงัคม 

 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 นโยบายวทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี  

การวิจัยและนวัตกรรม 

 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกจิ

ระหว่างประเทศ 

นโยบายการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558  
 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 - 2561 

 



 



แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) 

วิสัยทัศน์ : นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรมและศูนย์กลางการท่องเท่ียว การค้า การลงทุนระดับสากล 
พันธกจิ :   1)  ส่งเสริมและพัฒนาใหเ้ป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 

2) ส่งเสริมและพัฒนาใหเ้ป็นเมืองศูนย์กลางของการคา้ การลงทุน และการคมนาคมขนส่งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  
3) ส่งเสริมและพัฒนาใหเ้ป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย  
4) ส่งเสริมและพัฒนาใหเ้ป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
5) ส่งเสริมและพัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่บนพ้ืนฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัเชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล

และยั่งยืน 
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท า น 

ด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาและยกระดับ 
ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นต้ังแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า 
เพื่อ เพิ่ มขีดความสามารถการแข่ง ขันและ 
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 

1. ยกระดับหว่งโซ่อปุทานอาหารใหมี้ความเชื่อมโยงกับสินคา้เกษตรในพื้นที่ 
2. สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจ 

ในชุมชนและท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วที่มีศกัยภาพ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลติเชิงสรา้งสรรค์ 

2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ
และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อม
รับกับการเปล่ียนแปลง    

สังคมน่าอยู่ 1. สร้างความเป็นเลิศดา้นการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ 
3.  ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและจติสาธารณะ 
4. พัฒนาคุณภาพและการเข้าถงึบรกิารด้านสาธารณสุข 
5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลายของประชากร 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เพื่ออนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. เสริมสร้างความร่วมมือและเครอืข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพษิ 
3. พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนใหเ้หมาะสมและยั่งยืน 

4. การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน 

ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดน
ม่ันคงปลอดภัย 

1. บูรณาการแกไ้ขปัญหาด้านความม่ันคงและอาชญากรรม 
2. เสริมสร้างความม่ันคงพื้นที่ชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
3. การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชน
ที่ มีประสิทธิ ภาพ โปร่ ง ใสและ 
เป็นธรรม 

ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ แ ล ะ 
การให้บริการประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ 
มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

1. พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจรยิธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิาน 
2. เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมรว่มกับเครอืข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 
3. ส่งเสริมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เชิงรุกและพรอ้มรับกับการเปล่ียนแปลง 
4. เสริมสร้างระบบการท้างานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทัว่ถึง 
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การพฒันาตามนโยบายของผูบ้ริหารท้องถิน่      

1. ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
จะธ ำรงไว้ซึ่งควำมม่ันคงของชำติ จะจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ เชิดชูทะนุบ ำรุงศำสนำ 

ปฏิบัตหิน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจรติ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชำติและประชำชน สนับสนุนกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย ทั้งจะรักษำและปฏิบัตติำมรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย 

 

2. ด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
เพื่อพัฒนำเชียงใหม่ให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวที่ส ำคัญของประเทศและภูมิภำคเอเชีย 

สร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกจิให้กับประชำชน ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง โดยจะด ำเนินกำรดังนี้  
2.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคกำรเกษตร หัตถกรรม อุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม  

เพื่อเพิ่มมูลคำ่ใหก้ับฐำนเศรษฐกจิเดมิอย่ำงยั่งยืน อำทิ   
2.1.1 กำรแกไ้ขปัญหำรำคำผลผลิตของเกษตรกร โดยสนับสนุนกำรจัดหำช่องทำงจ ำหน่ำยผลผลิต

กำรเกษตรและจัดหำสถำนที่เก็บรักษำผลผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อพยุงรำคำสินค้ำ
กำรเกษตรใหมี้ควำมเหมำะสม 

2.1.2 ส่งเสริมกำรผลติและจ ำหน่ำยสินคำ้เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดกำรใช้สำรพิษ 
สำรเคมีกำรเกษตร 

2.1.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพกำรแปรรปูผลิตผลกำรเกษตร กำรบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
โดยเน้นภูมิปัญญำท้องถิ่นเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำ รวมทั้งสนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์ 
กำรตลำดและกำรจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

2.1.4 จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำอำชีพ ๔ มุมเมือง เพื่อเพิ่มโอกำสและสร้ำงรำยได้ใหแ้กช่ำวเชียงใหม่   
2.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรวิเครำะห์ วิจัยองค์ควำมรู้ไม้ดอกไม้ประดับพันธุ์ใหม่ เพื่อให้

เชียงใหม่เป็นเมืองแหง่กลว้ยไม้และพืชพรรณไม้งำมตลอดปี ดังค ำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่
ที่ว่ำ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่ำ บุปผำชำติล้วนงำมตำ นำมล้ ำคำ่นครพิงค์” 

2.2 ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและ
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวแหง่ใหม่  กำรด ำเนินกจิกรรมด้ำนท่องเที่ยวและพัฒนำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

2.3 จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกระจำยสินค้ำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมจังหวัด
เชียงใหม่ (CHIANGMAI TOURISM & SMEs DISTRIBUTION CENTER (CTDC))  เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรกำรท่องเที่ยวและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
เชียงใหม่  โดยกำรดูแลผลผลิต พัฒนำคุณภำพสินคำ้ และขยำยตลำด  จำกในประเทศสู่ต่ำงประเทศ
ภำยใต้ควำมอยู่รอด พอเพยีง และยั่งยืน 

3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสนับสนุนให้มีมำตรกำรในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมที่ดี  

มีสภำพแวดล้อมที่น่ำอยู่อำศัย ท ำใหป้ระชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน โดยจะด ำเนินกำร ดังน้ี 
3.1 ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษทำงสำยตำและอำกำศ  

โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงำนอื่น ๆ ควบคุม 
กำรกระท ำที่จะกอ่ใหเ้กดิมลพษิทำงสำยตำและอำกำศ  

3.2 ส่งเสริมใหเ้กดิกำรพัฒนำคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำสำธำรณะและฟื้นฟูพืน้ที่ลุ่มน้ ำต่ำง ๆ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ 

3.3 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร กำรก ำจัดมูลฝอย และกำรจัดกำรโรงงำนท ำปุ๋ยหมัก
จำกของเหลือใช้ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อ ำเภอดอยสะเก็ด) ให้มี
ประสิทธิภำพ ครบวงจรและใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม ตลอดจนขยำยพื้นที่กำรให้บริกำร
จัดกำรมูลฝอย ในพื้นที่อ ำเภอเขตใต้          

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนลดกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ กำรปลูกป่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำรใช้
พลังงำนทำงเลือกเพื่อลดปัญหำภำวะโลกรอ้น 

 

4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ได้มำตรฐำนและจัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

สำธำรณะให้กับประชำชนอย่ำงเพียงพอและก ำหนดแนวทำงกำรวำงผังเมือง กำรใช้
ที่ดินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะด ำเนินกำร ดังน้ี 
4.1 ก่อสร้ำง/ปรับปรุงเส้นทำงกำรคมนำคมอย่ำงทั่วถึง โดยเน้นเส้นทำงสู่แหล่งท่องเที่ยว  

พื้นที่กำรเกษตรและเส้นทำงเข้ำสู่ท้องถิ่นที่ยังขำดแคลน 
4.2 พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อท ำกำรเกษตรและกำรบริโภคให้แก่พื้นที่ที่ประสบภัยแล้งและ

สนับสนุนให้มีแก้มลิงตำมแนวพระรำชด ำริ ในพื้นที่ที่เหมำะสมและมีควำมพร้อม 
ในกำรด ำเนินงำน 

4.3 สนับสนุนใหมี้ระบบขนส่งมวลชนเพื่อแกไ้ขปัญหำกำรจรำจรและลดมลภำวะในเขตเมือง  
4.4 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำง ๆ ในด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  

ใหส้ำมำรถตอบสนองประโยชนสุ์ขของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.5 ก ำหนดแนวทำงกำรวำงผัง เมือง  กำรใช้ที่ดิน อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อชี้น ำ 

กำรพัฒนำเมือง โดยจัดระเบียบกำรใช้ประโยชนท์ี่ดินใหเ้หมำะสมในแต่ละประเภท 
4.6 สนับสนุนและพัฒนำเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 
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5. ด้านการพัฒนาสังคม การศกึษา และการสาธารณสุข 
เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะด ำเนินกำร ดังนี้ 

5.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัยให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
และสนับสนุนใหจ้ังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์กำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสรรคสั์งคมแห่งกำรเรียนรู้   

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรศึกษำและฝึกอบรมภำษำอังกฤษ ภำษำจีน หรือภำษำอื่นให้แก่
นักเรียน นักศึกษำ ผู้ประกอบกำร และพนักงำน ลูกจ้ำง สถำนประกอบกำร เพื่อเพิ่มศักยภำพ
ทรัพยำกรบุคคล ในกำรรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

5.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข กำรท ำงำนของอำสำสมัครประจ ำหมู่บ้ำน 
(อสม.) และสร้ ำงเครือข่ำยอนำมัยในท้องถิ่ น  เพื่ อให้ควำมรู้ ในกำรป้องกันโรคและ 
กำรดูแลรักษำสุขภำพของประชำชนในระดับพื้นฐำน รวมตลอดถงึกำรป้องกันโรคระบำดในท้องถิ่น   

5.4 สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับท้องถิ่น ส่งเสริมใหค้รอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สำมำรถไปสู่สังคมอยู่ดีมีสุข 
5.5 ส่งเสริมพฒันำศักยภำพเยำวชนใหเ้ป็นบคุลำกรที่มีคุณภำพของสังคมต่อไปในอนำคต โดยเฉพำะ

ควำมรู้ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5.6 สนับสนุนและส่งเสริมกำรกีฬำ โดยจัดให้มีสวนสำธำรณะ พื้นที่นันทนำกำรและออกก ำลังกำย

ส ำหรับประชำชน 
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกำสใหเ้ข้ำถงึบริกำรของรัฐ เพื่อใหส้ำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 
5.8 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำส 
 

6. ด้านการศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
เพื่ อท ำ นุบ ำรุ งรักษำศำสนำ รักษำเอกลักษณ์ทำงศิลปวัฒนธรรม สภำพแวดล้อม  

ทำงสถำปัตยกรรม โบรำณสถำนและแหล่งประวัติศำสตร์ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณี      
และภูมิปัญญำท้องถิ่นของเมืองเชียงใหม่ ให้ด ำรงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนใหท้้องถิ่นด ำเนินกจิกรรม ร่วมกับองค์กรต่ำง ๆ ท ำงำนอย่ำงบูรณำกำร เพื่อให้เกิด 

ควำมตระหนักในกำรด ำเนินกจิกรรมในด้ำนกำรศำสนำ กำรฟื้นฟูจำรีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่และชนเผ่ำที่หลำกหลำยอย่ำงมีคุณคำ่และภำคภูมิใจ 

6.2 ส่งเสริมสถำบันทำงกำรศึกษำ และทำงสังคมต่ำง ๆ  ใหมี้บทบำทส ำคัญในกำรอนุรักษ์ ท ำนุบ ำรุง 
รักษำสืบทอด พัฒนำมรดกทำงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณีอันดีงำม ตลอดจน
สถำปัตยกรรมโบรำณและแหล่งประวัตศิำสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ 

6.3 สนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ทำงด้ำนศิลปะ วัฒนธรรมสู่ท้องถิ่นและศำสนสถำน โดยร่วมกับ
องค์กรต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กรที่ท ำงำนเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
เพื่อร่วมพัฒนำเมืองเชียงใหม่ สู่เมืองแห่งกำรสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะและวัฒนธรรม (Creative City & 
Art & Culture) 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อันจะเอื้ออ ำนวยให้เกิด

ประโยชน์ต่อประชำชนมำกย่ิงขึน้ โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
7.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้พร้อมที่จะรองรับกำรท ำ

ภำรกิจหน้ำที่ที่กฎหมำยและนโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรสู่ท้องถิ่นตำมที่รัฐบำลก ำหนด 
7.2 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์บริกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำขำเขต

เหนือ (อ ำเภอฝำง) และสำขำเขตใต ้(อ ำเภอฮอด) เพื่อให้บริกำรประชำชนอยำ่งทั่วถึงและใกล้ชิด        
7.3 น ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร เพื่อให้บริกำรกับประชำชนโดยยึดถือ

ประโยชน์สุขของประชำชนผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 
7.4 สนับสนุนบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรศึกษำ อบรม เพิ่มพูนควำมรู้ 

เพื่อยกระดับประสิทธิภำพกำรท ำงำนได้รวดเร็ว มีประสิทธิภำพเป็นประโยชน์ต่อประชำชน 
7.5 บูรณำกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นร่วมกันระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนำท้องถิ่น สร้ำงประโยชน์สุขแก่ประชำชนในจังหวัดเชียงใหม่และผู้มำเยือน 
7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำ องค์กรสำธำรณะ องค์กรชุมชน ได้มีควำมรู้และรู้จักกำรน ำ

เทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ให้เกิดประโยชน์และทันสมัย 
7.7 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อควำมเข้มแข็งของสังคม และสร้ำงพลังในกำรพัฒนำ โดยส่งเสริม

กำรท ำกิจกรรมในลักษณะพหุภำคีให้หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชนได้มีโอกำส
ร่วมกันท ำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

7.8 เปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยและควำมต้องกำรของประชำชน  
ในกำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่   

7.9 สนับสนุนให้ประชำชนมีกำรรวมกลุ่มกันเพื่อด ำเนินกำรพัฒนำชุมชนของตนเองตำมควำมต้องกำร
ของคนในชุมชนอย่ำงแท้จริง 
 

8. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร้างความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
เพื่อบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย พัฒนำระบบ

ประสิทธิภำพในกำรรักษำควำมปลอดภัยในท้องถิ่นทั้งในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร กำรจัดหำ/สนับสนุน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ เทคโนโลย ีและกำรพัฒนำเครือข่ำยในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังภัย โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
8.1 สง่เสรมิสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำอุทกภัย ภัยแล้ง สำธำรณภัยตำ่ง ๆ  
8.2 จัดหำ/สนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์เทคโนโลยีในกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย กำรรักษำควำมปลอดภัย 

ในชวีิตและทรัพย์สินของประชำชนในท้องถิ่น 
8.3 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชำชนในท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
8.4 พัฒนำข้อมูลระบบสำรสนเทศ  เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย  
8.5 ส่งเสริมสนับสนุนภำรกิจในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่ โดยบูรณำกำรร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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ความเชื่อมโยงระหว่างจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 – 2561  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 - 2561 

และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 - 2560 

 

ยุทธศาสตร์ประเทศ 1. การเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ อปท. 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ของ อบจ. 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

เข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและ 

เท่าเทียม 

1.2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับและ 

พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 

ยุทธศาสตร์ อบจ. 1. การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค ์ 1. ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนส่งได้มาตรฐาน  

ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 

2. ประชาชน ผู้ประกอบการ มีการพัฒนาในการ

ประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และมีความ

พร้อมตอ่ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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ยุทธศาสตร์ประเทศ 2. การลดความเหลื่อมล้้า (Inclusive Growth) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2. การสรา้งสังคมแหง่วัฒนธรรม ความรู ้ภูมปิัญญา  

จติสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพของคน 

ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

 

3.   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4.   การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข

ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ อปท. 5.  การพัฒนาการศกึษา สาธารณสุขและคุณภาพชวีิต 6.   การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษา

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ของ อบจ. 

2.1 พัฒนามาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและประชาชน 

มีคุณภาพชีวติที่ดี 

2.2 ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ

ชุมชนสังคม เพื่อให้ประชาชนมคีวามมั่นคงปลอดภัย

ในชีวติและทรัพย์สิน 

 

ยุทธศาสตร์ อบจ. 5. ด้านการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ 6.   การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 

      และการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

 

เป้าประสงค ์ 5. การศกึษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ คุณภาพชวีิต 

ของประชาชนในจังหวัดได้รับการพัฒนาอย่างมคีุณภาพ 

6. ประชาชนมีความรักความสามัคคีตอ่กัน สามารถ

รับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ และสามารถกลับไป 

ใช้ชีวติตามปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา 

ยาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์ประเทศ 3. การเติบโตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (Green Growth) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 3.   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4.   การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข

ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ อปท. 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ของ อบจ. 

3.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3.2 ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ

ชุมชนสังคม เพื่อให้ประชาชนมคีวามมั่นคงปลอดภัย

ในชีวติและทรัพย์สิน 

 

ยุทธศาสตร์ อบจ. 3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 6. การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 

      และการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

 

เป้าประสงค ์ 3. ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึน้ ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วม 

ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ 

6. ประชาชนมีความรักความสามัคคีตอ่กัน สามารถ

รับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ และสามารถกลับไป 

ใช้ชีวติตามปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา 

ยาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์ประเทศ 4. การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2. การสรา้งสังคมแหง่วัฒนธรรม ความรู ้ภูมปิัญญา  

      จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมรับ 

กับการเปลี่ยนแปลง 

 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ 

การให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  

โปร่งใสและเป็นธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ อปท. 4.   การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

7.  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ของ อบจ. 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน ท้านุบ้ารุง สืบสานศาสนาศลิปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่นด้วยการประสาน 

ความร่วมมอืกับองค์กรต่าง ๆ 

 

4.2 พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ภายใต้หลักธรรมาภบิาลและการมสี่วนรว่ม 

ของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ

สาธารณะที่มปีระสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ อบจ. 4.   การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

      จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

7.  การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค ์ 4. สามารถจัดกิจกรรมที่ดตี่อการส่งเสริม สนับสนุน ท้านุบ้ารุง 

สืบสานศาสนาศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้วยการประสานความรว่มมอืองค์กรต่าง ๆ 

 

7. องค์กรมกีระบวนการบริหารจัดการ 

ภายใต้หลักธรรมาภบิาล ส่งเสริมการมีสว่นร่วม 

ทุกภาคส่วนและสามารถให้บริการสาธารณะ 

      แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผังเมืองรวมจังหวัดเชยีงใหม ่

พ.ศ. 2555 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2555 

 

 



 

 

 

ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2555 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 

ท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

              1) ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในอ าเภอต่าง ๆ 

ของจังหวัดเชียงใหม ่

 
 

 

 

 

 

อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

1. เมอืงเชียงใหม่ 

 พื้นท่ี ๑๖๖.๔๗๕ ตร.กม. 

 ประชากร  

    ๒26,155  คน แยกเป็น 

    ชาย ๑06,175 คน  

    หญิง ๑19,980 คน  

    จ านวนครัวเรือน  

    ๑45,351  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง              

    ๙ ต าบล  ม ี8 เทศบาล  

     ๒  อบต  ๗๘ หมูบ้่าน 

  เป็นภูเขาด้านตะวันตก       

     ทอดตัวยาวแนวเหนือ-    

     ใต ้พื้นท่ีราบด้าน      

     ตะวันออก 

 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 

    ๖5,350.-บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

   ๙,๕๑๗ ไร่ 

 พชืหลัก ได้แก่ ข้าว  

 สถาบันการเงิน   

   247  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น 

   เอกลักษณ์ของจังหวัด  

   ท้ังด้านประวัตศิาสตร์  

   ศาสนา วัฒนธรรม และ 

   แหล่งท่องเท่ียวใหม่ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 สามารถพัฒนาให้เป็น  

   ศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจ 

   ของภาคเหนือ 

 พัฒนาเป็นศูนยก์ลาง 

    ด้านการท่องเท่ียว 

 พัฒนาให้เป็นศูนยก์ลาง 

   สินค้า  OTOP   ภูมิปัญญา 

   ท้องถิ่น 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

   ขยะ หมอกควัน     

   การจราจรแออัด 

 ปัญหาชุมชนเมือง 

 ปัญหาอุทกภัย 

 ปัญหาสังคม ยาเสพติด 

   การพนัน 

 ปัญหาแรงงานตา่งด้าว 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 การคมนาคมบางพื้นท่ีเป็น 

   อุปสรรคตอ่การระบายน้ า 

   ในช่วงฤดูฝน 

 แรงงานไร้ฝีมอืเนื่องจาก 

    เป็นแรงงานตา่งด้าว 

    มจี านวนมาก 

 งบประมาณสนับสนุน 

   ด้านการท่องเท่ียวท่ีมีจ ากัด 

 พื้นท่ีในการจัดสถานท่ี 

   พักผ่อนหย่อนใจในเมอืง 

   มนีอ้ย 

 จัดระเบียบชุมชนเมอืง 

   ท่ีแออัด 

 ขุดลอกคู คลอง ท่ีตืน้เขิน 

   เพื่อเร่งระบายน้ า แก้ไข   

   ปัญหาน้ าท่วม และ 

   น้ าเนา่เสีย 

    เพิ่มงบประมาณด้าน 

   ส่งเสริมกีฬาในชุมชน 

   เพื่อห่างไกลปัญหา 

   ยาเสพติดให้ท่ัวถึง 

 จัดตัง้ศูนยส์่งเสริมและ 

    พัฒนาผลผลิตภัณฑ์  

    OTOP 

 เพิ่มงบประมาณในการ  

    ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

    สถานท่ีท่องเท่ียว 

    ท่ีส าคัญ 

  เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว/สถานท่ี 

    พักผ่อนหย่อนใจในเขต  

    เมอืงให้มากขึ้น 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพการ

พัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

2. จอมทอง 

 พื้นท่ี  712 ตร.กม. 

 ประชากร  
    65,893 คน แยกเป็น          
   ชาย 32,626  คน 
   หญิง 33,267  คน 
   จ านวนครัวเรือน 
   21,015 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                 
   6 ต าบล   103 หมูบ้่าน  
   3  อบต.   4  เทศบาล 

 พื้นท่ีท้ังหมดเป็นภูเขา    
    สลับซับซ้อนลาดเอียง 
    ไปทางทิศตะวันออก 
     จรดแมน่้ าปิง พื้นท่ี 
     การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ 
     ในบริเวณหุบเขาและท่ี 
     ลาดเชงิเขาจรดแมน่้ า 
     ปิง 
 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  
   24,500 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร 93,341ไร่ 

 พชืหลัก ได้แก่ ล าไย ข้าว  
    ถั่วเหลือง 

 มโีรงงานอุตสาหกรรมหลัก  
    คือ  โรงสีขา้ว 

 สถาบันการเงิน 6 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 มแีหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ  
   เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว  
   คือดอยอนิทนนท์ 

 เป็นพื้นท่ีปลูกล าไยท่ีมี 
   คุณภาพมสีินค้า OTOP  
   ระดับ  5  ดาว  ของจังหวัด  
   คือ ผ้าฝ้ายทอมือสีธรรมชาต ิ 
   บ้านสบเตี๊ยะ 

 มแีมน่้ าปิงไหลผ่านตลอด 
   แนวตะวันออกของอ าเภอ 

 มโีครงการพระราชด าริและ 
   โครงการหลวงในหลาย 
   พื้นท่ีของอ าเภอ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 สามารถพัฒนาเป็นตลาด 
   กลางแหล่งจ าหน่ายล าไย 
   และการส่งออกล าไย 
   ไปตลาดตา่งประเทศ 

 สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง 
   ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมอื 
  สีธรรมชาติ 

 สามารถพัฒนาแหล่ง 
   ท่องเท่ียวโดยเฉพาะการ 
   ท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ์ 
   เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ 
   ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

สภาพปัญหา 

 การขาดโอกาสในการน า 
   ตน้น้ ามาใช้อยา่งท่ัวถึง 
   โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 
  เนื่องจากไมม่แีหล่งกักเก็บ 
  น้ าเพียงพอและขาดระบบ 
  ชลประทานท่ีดี 

 ปัญหาขาดเอกสารสิทธ์ิ 
   ท่ีดนิท ากิน 

 ตน้ทุนการผลิตด้าน 
   การเกษตรสูง ราคา 
   ผลผลิตตกต่ า 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืช        
   เศรษฐกิจเชงิเดี่ยว   
   คือ ล าไย 

 เกษตรกรบางส่วนยังใช้การ 
   สูบน้ าด้วยเคร่ืองสูบน้ าท่ีใช้ 
   น้ ามัน  ท าให้ต้นทุนการ 
   ผลิตสูง 

 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า   
    เพื่อการเกษตรและ   
    อุปโภคบริโภค 

 ขยายพื้นท่ีรับน้ า  
   เพื่อการเกษตรโดยการ 
   ก่อสร้างสถานสีูบน้ าพลัง 
   ไฟฟา้ 

 เร่งรัดการออกเอกสาร 
   สิทธ์ิท่ีดนิ 

 ขยายเขตไฟฟา้เพื่อ 
   การเกษตรเป็นการลด 
   ตน้ทุนการผลิตทาง 
   การเกษตร 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

3. เชยีงดาว 

 พื้นท่ี 2,169 ตร.กม. 

 ประชากร  

    81,507 คน แยกเป็น 

    ชาย 41,144  คน 

    หญิง 40,363 คน 

    จ านวนครัวเรือน 

    27,621 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                    

    7 ต าบล  83 หมูบ้่าน       

    3  อบต.  6  เทศบาล 

 ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบแคบ      

    ของริมแมน่้ าปิง โดยท่ี 

    ทางหลวงเชียงใหม่- 

    ฝาง หมายเลข 107           

    ตัดผ่าน ขนานตามแนว 

    ยาวเหนือใต ้บริเวณ     

    พื้นท่ีราบมีความกวา้ง   

    ประมาณ 4 กิโลเมตร  

    คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ         

    48 ตารางกิโลเมตร   

    มคีวามแตกต่างของ 

    ความสูงในช่วง 300 –  

    400 เมตร ของระดับ 

    น้ าทะเลปานกลาง 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน   

    23,000 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร 

   70,835 ไร่ 

 พชืหลัก ได้แก่ ข้าวโพด  

    ข้าวเหนยีว ถั่วเหลือง  

    กระเทียม   ยาสูบ ถั่วลิสง  

    งา  มะม่วง ลิ้นจี่ และ    

    กล้วย 

 โรงงานอุตสาหกรรม 

    ท่ีส าคัญได้แก่   โรงงาน 

    สีขา้วขนาดเล็ก  5 แห่ง   

    โรงงานสีขา้วขนาดเล็ก  

    49 แห่ง   โรงงานแปรรูป 

     อาหาร 1 แห่ง  

 สถาบันทางการเงิน   

    ธนาคาร 3 แห่ง  

    ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  

    สาขาเชียงดาว ธนาคาร 

    เพื่อการเกษตรและ 

     สหกรณ์การเกษตร  

    สาขาเชียงดาว ธนาคาร 

    ออมสินสาขาเชียงดาว  

ลักษณะเด่น 

 มแีหล่งท่องเท่ียวทาง 

   ธรรมชาติ คือ  ดอยหลวง 

  เชียงดาวทางประวัติศาสตร์  

  คือ พระสถูปเจดีย์ 

  พระนเรศวรเมืองงาย 

 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  

   ฤดูฝน แมน่้ าปิง เมื่อฝนตก 

   หนักจะมปีริมาณน้ ามาก 

   จนล้นตลิ่งไหลท่วม 

   บ้านเรือนท่ีท าการเกษตร   

   ขณะท่ีหนา้แล้ง ไม่สามารถ      

   กักเก็บน้ าไวไ้ด้เนื่องจาก 

   ตื้นเขิน 

 ปัญหาด้านการคมนาคม 

   เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว 

   ไมส่ะดวก 

 ประชาชนบางส่วนไมม่ี 

    เอกสารสิทธ์ิท่ีดินท ากิน    

 โรงพยาบาลไม่สามารถ 

   รองรับผู้ป่วยอยา่งพอเพยีง 

    ปัจจุบันเป็น  โรงพยาบาล  

    ขนาด 30 เตยีง 

 ปัญหายาเสพตดิ 

 ปัญหาการบุกรุกป่า 

   ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 พื้นท่ีบางพื้นท่ี ของอ าเภอ 

   เชยีงดาวเป็นพื้นท่ีแคบๆ   

   เคร่ืองจักรเข้าถึงยากท าให้ 

   การด าเนนิการแก้ไขปัญหา 

   เป็นไปได้ยากล าบากและ 

   ล่าชา้ 

 ท่ีดนิของเกษตรกร  

   ส่วนใหญ่เป็นสิทธิท่ีท ากิน  

   ยังไมม่โีฉนดจึงท าให้ขาด 

   โอกาสในการเข้าถึงแหล่ง 

   ทุน 

 ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง 

   แก้ไขปัญหา 

   อุทกภัยและภัยแล้ง 

 พัฒนาปรับปรุงเส้นทาง 

   คมนาคมเชื่อมโยง 

   ถนนสู่แหล่งท่องเท่ียว 

 ปรับปรุงขยาย 

   โรงพยาบาลตกึอุบัติเหตุ 

   เพื่อรองรับผู้ป่วยท่ีเพิ่ม 

   มากขึ้น 

 เร่งรัดการตรวจเอกสาร   

   สิทธ์ิและออกเอกสาร 

   สิทธ์ิในท่ีดิน 

 สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

   เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 

   ยาเสพติดในพื้นท่ี 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

    

 

 เป็นพื้นท่ีชายแดนตดิต่อกับ    

   ประเทศ เพื่อนบ้าน (พมา่)  

   และมดี่านค้าขาย 

   ชายแดน (กิ่วผาวอก) 

ศักยภาพการพัฒนา 

 พื้นท่ีอ าเภอเชียงดาวเป็น 

   พื้นท่ี  ท่ีมีความอุดม 

   สมบูรณ์ท้ังทรัพยากร 

   ป่าไม ้ลักษะภูมิอากาศ  

   และทรัพยากรน้ าเหมาะแก่ 

   การท าการเกษตร  และ 

   ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท้ังนี้  

   อ าเภอเชียงดาวยังมยีา่น 

   ธุรกิจท่ีกวา้งพอสมควร  

   มท้ัีงนักท่องเท่ียวชาวไทย 

   และชาวตา่งชาติ 

 ด้านการท่องเท่ียว อ าเภอ 

   เชยีงดาวเป็นทางผ่านของ 

   หลายอ าเภอ จึงท าให้มี 

   นักท่องเท่ียวรู้จักนอ้ย  

   ขาดการประชาสัมพันธ์จาก 

   หนว่ยงานการท่องเท่ียว  

   และเส้นทางการคมนาคม 

   ยากล าบาก 

 ด้านผลผลิตตกต่ า  

  เนื่องจากอ าเภอเชียงดาว 

  ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 

  มาก การขยายหรือขนส่ง 

  สินค้าตอ้งผ่านพ่อค้า 

  คนกลางท าให้ถูกเอา 

   เปรียบด้านราคา 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

   มจี านวนมากแต่ขาด 

   การบริหารจัดการ 
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4.ไชยปราการ 

 พื้นท่ี ประมาณ             

   534.88 ตร.กม.  

 ประชากร  

    44,439 คน แยกเป็น 

    ชาย   21,960  คน                

    หญิง  22,479  คน   

    จ านวนครัวเรือน  

    16,192  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                  

   4  ต าบล  44 หมูบ้่าน         

   2  อบต.  2 เทศบาล 

 พื้นท่ีสว่นใหญ่ เป็นท่ี   

   ราบลุ่มล้อมรอบด้วย 

   ภูเขา 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 

   70,000 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

    85,872 ไร่ 

 พชืหลัก ได้แก่ กระเทียม 

 โรงงานอุตสาหกรรม 

    4 แห่ง 

 สถาบันการเงิน 4  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 มคีวามหลากหลายของ 

   วัฒนธรรม และวถิีชีวิตของ 

   ชนเผ่ามแีหล่งท่องเท่ียว 

   ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 

 มแีหล่งท่องเท่ียวธรรมชาต ิ 

   เชน่ถ้ าผีแมน กาดเมืองผี 

 มวีัดประจ าอ าเภอ  

   วัดพระเจ้าพรหมมหาราช 

ศักยภาพการพัฒนา 

 ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของ 

   ประชาชน 

 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

   เชงิอนุรักษ์ 

 

สภาพปัญหา 

 ปัญหายาเสพตดิ 

 ปัญหาภัยแล้ง 

 ปัญหาชนกลุ่มน้อย 

 ปัญหาหมอกควันไฟป่า 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ขาดท่ีท ากินท าให้มีการ 

   บุกรุกพื้นท่ีป่า 

 ตดิชายแดนส่งผลให้เกิด 

   ปัญหาตา่งๆ 

ความร่วมมอืระหวา่ง 

  ประชาชน 

 ประชาชนขาดความรู้ในการ 

    ประกอบอาชีพ 

 การเกษตรส่วนใหญ่อาศัย 

   แหล่งน้ าจากธรรมชาติ 

 

 การจัดระเบียบชุมชนและ 

   สังคม  การรักษา 

   ความสงบเรียบร้อย 

 การพัฒนาคุณภาพชวีิต 

   ของประชาชน 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

   อาชพีของประชาชน 

   ในแตล่ะหมูบ้่าน 

 การบริหารจัดการ 

    ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

    สิ่งแวดล้อม 

 เตรียมความพร้อมเพื่อ 

   ป้องกันปัญหาภัยแล้ง 

   ท่ีจะเกิดขึ้น 

 การพัฒนาการบริหาร 

   จัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

   สร้างการมสี่วนร่วม 

   ในท้องถิ่น 

 การพัฒนาระบบ 

   โครงสร้างพื้นฐาน 

   แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ 

   สบืสานศลิปวัฒนธรรม 

   ท้องถิ่น 
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5. ดอยเต่า 

 พื้นท่ี  870  ตร.กม. 

 ประชากร  

    27,215 คน แยกเป็น 

    ชาย    13,674  คน 

    หญิง  13,541  คน 

    จ านวนครัวเรือน 

    9,368  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง             

    6  ต าบล  43  หมูบ้่าน 

    5  อบต.   1 เทศบาล 

  เป็นภูเขาเตี้ยและเนิน 

     สูงสลับกัน 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 

    38,380.37 บาท/ปี 

  พื้นท่ีการเกษตร  

    53,033 ไร่ 

  พชืหลัก ได้แก่ ล าไย  

    ถั่วเหลือง 

  สถาบันการเงิน  2 แห่ง  

    ธนาคารออมสินและ ธกส. 

ลักษณะเด่น 

  มแีหล่งท่องเท่ียวทาง 

    ธรรมชาตแิละวัฒนธรรม 

  มกีลุ่ม OTOP เด่น 

  มแีหล่งประมงน้ าจืด 

     ท่ีใหญ่ท่ีสุดในจังหวัด 

     เชียงใหม่ 

ศักยภาพการพัฒนา 

  มศีักยภาพในการพัฒนา 

    เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

  มศีักยภาพการพัฒนา 

     เป็นแหล่งประมงน้ าจืด 

สภาพปัญหา 

  ปัญหาภัยแล้งซ้ าซาก 

  ปัญหาการขาดเอกสาร 

     สิทธ์ิท่ีดินท ากิน 

  ปัญหาเส้นทางคมนาคม 

    ไมส่ะดวก 

  ปัญหาการขาดการพัฒนา 

     แหล่งท่องเท่ียว 

  ปัญหาการขาดการพัฒนา 

    ด้านการส่งเสริมอาชีพ 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

  ขาดการพัฒนาระบบ 

    ชลประทานท่ีจะน าน้ าจาก 

    ล าน้ าปิงมาใชป้ระโยชน์ 

  ขาดการพัฒนาแหล่ง 

    ท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 

    ของอ าเภอ 

 

  ก่อสร้างระบบส่งน้ า 

  ตดิตัง้ระบบสูบน้ า 

    ด้วยระบบไฟฟา้  

    และการขยายเขต 

    จ าหนา่ยไฟฟ้าสู่พืน้ท่ี 

    เกษตร 

  ให้มีการออก 

    พระราชกฤษฎกีา 

    ยกเลิกเขตป่าสงวน 

  การก่อสร้างและ 

    ปรับปรุงเส้นทาง 

    คมนาคม 

  ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุง  

    แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ 
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6. ดอยสะเก็ด 

 พื้นท่ี ๗๔๙ ตร.กม. 

 ประชากร  

    ๖3,278 คน แยกเป็น 

    ชาย 30,512 คน  

   หญิง ๓2,766 คน  

   จ านวนครัวเรือน 

   ๒6,428 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง              

   ๑๔ ต าบล  ๑๑๒  หมูบ้่าน   

   ๒  อบต.   ๑๒ เทศบาล 

  เป็นป่าและภูเขาม ี   

    พื้นท่ีราบประมาณ  

    ๑ ใน ๕  ของพื้นท่ี 

    ท้ังหมด ท่ีราบส่วนใหญ่ 

    เป็นไร่นา มแีมน่้ าส าคัญ 

    ไหลผ่าน ๖ สาย 

  รายได้เฉลี่ยตอ่คน  

    ๓๖,๔๒๘ บาท/ปี 

  พื้นท่ีการเกษตร  

    ๕๒,๖๖๕ ไร่ 

  พชืหลัก ได้แก่ ข้าว ล าไย  

     มะมว่ง กระเทียม  

     หอมแดง ชา กาแฟ  

  โรงงานอุตสาหกรรม  

    ๔ แห่ง 

  สถาบันการเงิน ๓ แห่ง 

ลักษณะเด่น 

  มสีถานท่ีท่องเท่ียว เชน่  

    วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  

    หนองบัวพระเจ้าหลวง  

    เขื่อนแมก่วง  ศูนยศ์ึกษา 

    การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้    

    อันเนื่องมาจาก 

    พระราชด าริ 

ศักยภาพการพัฒนา 

  มรีะบบชลประทานแมก่วง 

  มศีักยภาพด้านการ 

    ท่องเท่ียว 

  มศีูนยศ์กึษาการพัฒนา 

    ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง 

    มาจากพระราชด าริ 

สภาพปัญหา 

  ปัญหาอุทกภัย 

  ปัญหาภัยแล้ง 

  ปัญหาไมม่ีเอกสารสิทธ์ิ                 

    ในท่ีดนิท ากิน 

  ปัญหาการขาดการพัฒนา 

    แหล่งท่องเท่ียว 

  ปัญหาเด็กเยาวชน 

    ส่วนใหญ่รับวัฒนธรรฒ 

    เมอืงมากกวา่ท้องถิ่น 

    เนื่องจากเข้ามาศกึษาและ 

    ท างานในเขตเมอืง 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

  ประสบปัญหาอุทกภัยและ 

     ภัยแล้ง 

  การขาดเอกสารสิทธ์ิของ 

    ประชาชน 

  การขาดงบประมาณ 

    ในการพัฒนาแหล่ง 

    ท่องเท่ียว 

  ขาดการมสี่วนร่วมของ 

    ประชาชนอย่างแท้จริง 

 

 

  พัฒนาโครงสร้าง 

    พื้นฐาน การสร้างอา่ง 

    เก็บน้ าและ ระบบ 

    ระบายน้ าอย่างเป็น 

    ระบบ 

  การออกเอกสารสิทธ์ิ 

    ให้กับประชาชน 

  ส่งเสริมและพัฒนา 

    แหล่งท่องเท่ียว 

    ในท้องถิ่น            

  ส่งเสริมและอนุรักษ์ 

    วัฒนธรรมท้องถิ่น 

    แก่เยาวชนเพื่อสืบทอด 

    จากรุ่นสู่รุ่นสืบไป 

  ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 

    ของประชาชนในการ 

    ด าเนนิกิจกรรม 

    เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

    ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
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7.  ฝาง 

 พื้นท่ี 829.015 ตร.กม. 

 ประชากร  

   111,517 คน แยกเป็น 

  ชาย 55,457 คน 

  หญิง 56,060 คน 

 จ านวนครัวเรือน 

  40,704 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                    

    8 ต าบล   119 หมู่บ้าน     

    8 อบต.   2 เทศบาล 

  คล้ายกับแอ่งกระทะ   

    โดยม ีภูเขาสูงล้อมรอบ 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 

    47,852.72 บาท/ปี  

  พื้นท่ีการเกษตร  

    177,697 ไร่   

  พชืหลัก ได้แก่ ข้าว    

     ส้มเขียวหวาน 

  โรงงานอุตสาหกรรม  

     6 แห่ง 

  สถาบันการเงิน 9  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 พชืผลการเกษตร  

   พชืเมืองหนาว 

 สถานท่ีท่องเท่ียว เชน่  

   ดอยอ่างขาง อุทยาน 

   โป่งน้ าร้อน บ่อน้ ามันฝาง  

ศักยภาพการพัฒนา 

 ด้านการท่องเท่ียว 

 ด้านการเกษตร 

สภาพปัญหา 

  ปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาว  

     อุทกภัย 

  ปัญหาการจัดการ 

    ทรัพยากรน้ า  

  ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี 

     และชายแดน 

  ปัญหาต้นทุนการผลิต 

    ทางการเกษตรสูง ราคา 

    พชืผลทางการเกษตร 

    ตกต่ า 

 ปัญหาสินค้าจากประเทศ 

    เพื่อนบ้านลักลอบเข้ามา 

    จ าหนา่ยแข่งขันกับสินค้า 

    ในพื้นท่ี 

  ปัญหาเส้นทางคมนาคม 

    ไมส่ะดวก 

 ปัญหาแรงงานตา่งด้าว 

 ปัญหาท่ีท ากิน 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

  ราษฎรขาดเอกสารสิทธ์ิ 

    ในท่ีดนิท ากินท าให้มีการ 

    บุกรุกป่าสงวน 

 งบประมาณในการ 

   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   และการบริหารจัดการน้ า 

   มจี ากัด  

 พื้นท่ีสว่นใหญ่ท่ีจะพัฒนา 

   อยูใ่นเขตป่าสงวนท าให้ 

   ยากตอ่การดูแลของ 

   ท้องถิ่น  

  พัฒนาโครงสร้าง 

    พื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหา 

    ภัยแล้ง เช่น การขุดลอก 

    ล าน้ าสายส าคัญ  

    หนองน้ าสาธารณะท่ีใช้ 

    ในการเกษตร 

  สร้างชุมชนให้เข้มเข็ง 

    เพื่อแก้ไขปัญหายา 

    เสพตดิ 

  ส่งเสริมการเกษตร 

    เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

    พัฒนาผลผลิตให้มี 

    คุณภาพให้สามารถ 

    แข่งขันกับสินค้าจาก  

    ประเทศ เพื่อนบ้านได้ 

  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ถนน สะพานให้สามารถ 

    เชื่อมโยงถึงกันในแต่ละ 

    หมูบ้่าน ต าบล 

   จัดระบบแก้ไขปัญหา 

    แรงงานตา่งด้าวท่ีมี 

    เป็นจ านวนมาก 

    อยูใ่นพื้นท่ี ท้ังท่ีมี 

    บัตร และไมม่บัีตรฯ 

 เร่งรัดการตรวจเอกสาร   

   สิทธ์ิและออกเอกสาร 

   สิทธ์ิในท่ีดิน 

 

 

 



- 78 - 

 

อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

8. พร้าว 

 พื้นท่ี  
     1,127.915 ตร.กม.  
 ประชากร  
    50,007 คน แยกเป็น 
    ชาย  24,840  คน                
    หญิง  25,167  คน  
    จ านวนครัวเรือน   
    17,811  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   
    11 ต าบล 109  หมูบ้่าน           
    4 อบต.  6 เทศบาล 
  เป็นพื้นท่ีลอ้มรอบด้วย     
     ป่าไม้และภูเขา 
    มพีื้นท่ีราบบางส่วน 
    อยู่ตรงกลางของพื้นท่ี 
 

  รายได้เฉลี่ยตอ่คน    
     37,752023 บาท/ปี 
  พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  
    449,617 ไร่ 
 พชืหลักได้แก่ มะม่วง 
   ล าไย มันฝร่ัง ข้าวหอมมะลิ   
   ถั่วเหลือง   
  มโีรงงานอุตสาหกรรม  
    81  แห่ง (รวมโรงสีขา้ว 
    และโรงงานขนาดเล็ก) 
  สถาบันการเงิน จ านวน   
    4  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

  มแีหล่งท่องเท่ียวทาง 
    ธรรมชาตท่ีิสวยงาม 
  มโีครงการหลวง 
    แมปู่นหลวง 
  มโีครงการเกษตรท่ีสูง 
     ดอยมอ่นล้าน 
   มแีปลงขยายพันธ์ุพืชของ 
     ศูนยว์จิัยพืชไร่เชียงใหม่ 
  เป็นแหล่งปลูกข้าวหอม 
     ดอกมะลิและมะมว่ง 
     น้ าดอกไม้ท่ีมีช่ือเสียง 

ศักยภาพการพัฒนา 

  มรีะบบชลประทานราษฎร์ 
     แมโ่ก๋น 
   มแีหล่งน้ าธรรมชาติ 
     ไหลผ่านหลายสาย ได้แก่  
     น้ าแมง่ัด  แมป๋ั่ง แมโ่ก๋น  
     แม่แวน แม่ขอด แม่ลาด 
     และน้ าแมว่ะ 
   สามารถเพิ่มมูลค่า 
     ผลผลิต  ข้าวหอม 
     ดอกมะลิ 105 มะมว่ง 
     น้ าดอกไม้เพื่อการส่งออก 

สภาพปัญหา 

   ปัญหาอุทกภัย 
   ปัญหาภัยแล้ง 
   ปัญหาตน้ทุนการผลิตสูง 
   เกษตรกรไมม่ท่ีีดนิท ากิน  
     เป็นของตนเอง/ไมม่ี 
     เอกสารสิทธ์ิในท่ีดนิท ากิน 
   การคมนาคมขนส่ง 
      ไมส่ะดวก 
   ท่ีดนิท ากินเสื่อมสภาพ  

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

  ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
  ปัญหาการคมนาคม 
     ไมส่ะดวก 
  เกษตรกรไมม่ีท่ีดนิท ากิน/ 
      ขาดเอกสารสิทธ์ิ 
  ขาดงบประมาณการ 
    ส่งเสริมอาชีพนอกฤดู 
    การเกษตร (อาชีพเสริม) 
  ขาดงบประมาณในการ 
    พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
  เป็นเมอืงปิดตามลักษณะ 
    ท่ีต้ัง ไมเ่ชื่อมโยงและ 
    เป็นทางผ่านไปยังเมือง 
    อื่น ๆ  

 

  ก่อสร้างอา่งเก็บน้ า 
    แม่สะรวมและแมง่ัด 
    ตอนบน 
  พัฒนาปรับปรุงบ ารุงดิน 
    ด้วยอนิทรียว์ัตถุ 
  สร้างถนนระหว่าง 
    อ าเภอ-จังหวัดให้ได ้
    มาตรฐาน 
  จัดสรรพื้นท่ีรัฐให้ 
    เกษตรกรท ากิน 
 ออกเอกสารสิทธ์ิให้แก่ 
   เกษตรกร 
 เพิ่มศักยภาพการผลิต 
   ข้าวหอมดอกมะลิ     
   105 และควบคุมการ 
   ผลิตให้ได้มาตรฐาน 
   ตลอดจนการบรรจุภัณฑ์ 
   ให้ทันสมัย 

  เพิ่มศักยภาพการผลิต 

    มะม่วงน้ าดอกไมใ้ห้ 

    มคีุณภาพมาตรฐาน 

    ตามท่ีตลาดต้องการ   

    และเพิ่มปริมาณการ 

    ส่งออกไปต่างประเทศ 

    ให้มากขึน้ 

  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

    ทางธรรมชาติ/ 

    วัฒนธรรม 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพการ

พัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัดการ

พัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

9. แม่แจ่ม 

 พื้นท่ี 2,713.75 ตร.กม. 

 ประชากร  

     56,766 คน แยกเป็น 

     ชาย 29,018 คน  

     หญิง 27,748 คน   

     จ านวนครัวเรือน  

    15,391 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   

    7 ต าบล   104 หมูบ้่าน          

     2 เทศบาล   6  อบต. 

  เป็นพื้นท่ีป่าและภูเขา     

    สูงชันทุรกันดาร  

    การคมนาคมไม่ 

    สะดวกอยูใ่นเขตป่า 

    สงวนเกือบท้ังพื้นท่ี 

    ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ 

    และภูเขาสูงชัน 

    ประมาณ 70 %  

    ของพื้นท่ี ท่ีราบเชิงเขา 

    ประมาณ 20 %  

    ท่ีราบสูงประมาณ  

    10 % 

 

 

 

 

 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

    59,976 บาท/ปี 

  พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

    194,481.25 ไร่ 

  พชืหลักได้แก่ ข้าวโพด 

    เลีย้งสัตว ์ ข้าว หอมแดง 

  สถาบันการเงิน 3 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

  มผี้าตนีจกท่ีได้ขึ้นทะเบียน 

   สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

  มโีบราณสถานและ 

    โบราณวัตถุอันล้ าค่า 

ศักยภาพการพัฒนา 

  ด้านการท่องเท่ียว 

  ด้านเศรษฐกิจ 

  ด้านสาธารณูปโภค 

    ขั้นพื้นฐาน 

 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ไฟฟา้ น้ าประปา ถนน 

  ปัญหาคุณภาพ ชวีิต 

    ด้านการศกึษา และ 

    สาธารณสุข  

  ปัญหาด้านทรัพยากร 

    ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

    การบุกรุกถางป่า 

  ปัญหาหมอกควัน 

    จากการเผาวัชพืชไร่ 

  ปัญหาการขาดเอกสาร 

    สิทธ์ิในท่ีดินท ากิน 

  ปัญหาราคาพืชผล 

     ทางการเกษตรตกต่ า 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 เป็นอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีกว้าง  

   และเป็นภูเขา  

 ขาดการพัฒนาคุณภาพ 

    ชวีติให้แก่ประชาชน 

 ขาดเอกสารสิทธ์ิ 

   ในท่ีดินท ากิน 

 งบประมาณในการพัฒนา 

   ในพื้นท่ีมีจ านวนจ ากัด 

    ท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    และการพัฒนาคุณภาพ 

    ชวีติ 

  โรงพยาบาลขาดแคลน 

    บุคลกร และครุภัณฑ์   

    ทางการแพทย์ 

    ท่ีเพยีงพอต่อการ 

    ให้บริการประชาชน 

    ในพื้นท่ี 

 ปรับปรุงระบบโครงสร้าง   

    พื้นฐานและพัฒนา 

    คุณภาพชวีิต 

 ก่อสร้าง ปรับปรุง อา่ง 

    เก็บน้ า เขื่อน และ 

    การวางกล่องเกเบ้ียน 

 เร่งรัดการออกเอกสาร 

   สิทธ์ิให้กับประชาชน 

 ส่งเสริมอาชพี  

   สร้างงาน  สร้างรายได้ 

   ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

 ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 

   ในการบริการจัดการ 

    ทรัพยากรธรรมชาติ 

    และสิ่งแวดล้อม 

    เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุก 

    เผาป่า ซึ่งเป็นปัญหา 

    หมอกควันส่งผลกระทบ 

    ในพื้นท่ีใกล้เคียง 

 พัฒนาระบบบริการ 

   สาธารณสุขเพิ่มบุคลากร 

   ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

    ท่ีเพยีงพอ 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

10. แม่แตง 

พื้นท่ี 1,362.784 

  ตร.กม.   

ประชากร  

   74,364 คน แยกเป็น 

   ชาย 36,906  คน  

   หญิง  37,458  คน 

 เขตปกครอง                  

   13 ต าบล  

   120 หมูบ้่าน 

   10 อบต.  3  เทศบาล 

  พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม 

    เป็นท่ีสูงลาดเอียงและ 

    มพีื้นท่ีเป็นป่าสงวน 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน     

   28,168 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

    148,983 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ข้าวนาปี  

   ข้าวนาไร่ ถั่วเหลอืง  

  ถั่วลิสง ยาสูบ กระเทียม 

  ล าไย 

 โรงงานอุตสาหกรรม  

   73 แห่ง 

 สถาบันการเงิน 4  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 มสีถานท่ีท่องเท่ียวทาง 

   ธรรมชาติท่ีงดงาม  

   เชน่ อุทยานแห่งชาติ 

   ห้วยน้ าดัง  โป่งเดือด   

   น้ าตกบัวตอง 

ศักยภาพการพัฒนา 

 มศีักยภาพด้านการ 

   พัฒนาการเกษตร 

 มศีักยภาพการพัฒนา 

   การท่องเท่ียว 

 มศีักยภาพด้านการ 

   พัฒนาอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาอุทกภัยและ 

   ภัยแล้ง 

 ปัญหาความยากจนของ 

    ประชาชนในพื้นท่ี 

 การขยายตัวของปัญหา 

   ยาเสพติดในพื้นท่ี 

 การใชส้ารเคมีทางการ 

   เกษตรของเกษตรกร 

   ส่งผลให้มีต้นทุนในการ 

   ผลิตสูง 

 ปัญหาแรงงานตา่งด้าว 

 ปัญหาการขาดเอกสาร 

   สิทธ์ิในท่ีดินท ากิน 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ขาดเอกสารสิทธ์ิของ 

    ประชาชน 

 สภาพภูมิประเทศเป็น 

   ท่ีสูงลาดเอียงท าให้เกิด 

   อุทกภัยและภัยแล้ง 

 ขาดแคลนน้ าเพื่อการ 

   อุปโภค-บริโภคและ 

   การเกษตรในฤดูแล้ง 

 ขาดการมสี่วนร่วมในการ 

   แก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 

   ท้ังด้านการพัฒนาอาชีพ 

   ปัญหายาเสพติด 

 ขาดแคลนงบประมาณ 

   ในการส่งเสริมอาชพี 

   ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

   อยา่งต่อเนื่อง 

    

 สร้างแหล่งเก็บกักน้ า และ 

   เพิ่มจุดระบายน้ า  

  เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ 

   พื้นท่ีติดกับแมน่้ าปิง 

 เร่งรัดการตรวจสอบสิทธิ 

   ออกเอกสารสิทธ์ิให้กับ 

   ประชาชน พร้อมท้ังยกเลิก 

   เขตปฎิรูปท่ีดิน 

 ส่งเสริมอาชพีเพื่อสร้างรายได้ 

   ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

   และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง  

   เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ 

   ยั่งยืน 

 ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวทาง 

   ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

   เชื่อมโยงภาคเกษตรกรรม 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

11. แม่รมิ 

 พื้นท่ี  455  ตร.กม. 

 ประชากร               

    84,870 คน แยกเป็น  

    ชาย  41,789 คน               

    หญิง 43,081 คน  

    จ านวนครัวเรือน  

    37,200 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   

   11 ต าบล  92 หมูบ้่าน 

   7  อบต.  4  เทศบาล 

 เป็นพื้นท่ีราบมลีักษณะ    

    ลาดเอยีง มภีูเขา 

    ล้อมรอบ และ 

    เป็นป่าตน้น้ าล าธาร 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน   

   54,202 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

   จ านวน  47,799 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ข้าวนาปี   

   ข้าวนาปรัง ล าไย ถั่วเหลือง 

 โรงงานอุตสาหกรรม  

   13 แห่ง 

 สถาบันการเงิน  7 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

  มแีหล่งท่องเท่ียวทาง 

    ธรรมชาตท่ีิน่าสนใจ 

    มากมาย 

 ม ีOTOP เด่น 

ศักยภาพการพัฒนา 

 มทีรัพยากรธรรมชาติ 

   ท่ีอุดมสมบูรณ์ 

 มกีารรวมกลุ่มเกษตรกร 

   และกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็ง 

สภาพปัญหา 

  ปัญหาอุทกภัย 

  ปัญหาขาดแคลนน้ า 

  ปัญหาไฟป่า หมอกควัน 

  ปัญหาท่ีดนิท่ีท ากิน 

  ปัญหายาเสพติด 

  ปัญหาขาดการรวมกลุ่ม 

    ในการประกอบอาชพี 

  ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ 

   1 หมูบ้่าน คือหมูบ้่าน 

   พระบาทสี่รอย 

  แหล่งท่องเท่ียวทาง 

    ธรรมชาตเิร่ิมเสื่อมโทรม 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ขาดงบประมาณในการ 

   พัฒนาแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 

 ชุมชนขาดความเข้มแข็ง 

   และการมสี่วนร่วมของ 

   ประชาชน 

 ก่อสร้าง ปรับปรุง ฝาย  

    พร้อมประตูระบายทราย    

    และพนังเขื่อนหินเรียง 

  ก่อสร้างอา่งเก็บน้ า 

    เพื่อใชใ้นการเกษตร 

 สร้างท่ีอยู่อาศัยส าหรับ 

    คนจน 

 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ 

    เส้นทางเพื่อการ 

    ท่องเท่ียว 

  การส ารวจพื้นท่ีซ้ า 

     ค้นหาผู้คา้ แก้ปัญหา     

     ยาเสพตดิ 

 การให้ความรู้ 

    ประชาธิปไตยกับ 

    ประชาชน เพื่อสร้าง 

    ความเข้มแข็งทางสังคม 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

12. แม่วาง 

 พื้นท่ี 601.68 ตร.กม. 

 ประชากร  

    31,089 คน  

   จ านวนครัวเรือน    

   10,277 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   

   5   ต าบล  58  หมูบ้่าน 

   5  อบต. 1 เทศบาล 

  พื้นท่ีร้อยละ 80 เป็น    

    ภูเขาสูงและท่ีราบลาด      

    เอยีงไปทางทิศ 

    ตะวันออก ความสูงของ    

    พื้นท่ีท่ีสูงท่ีสุด 2,043 ม.      

    ซึ่งสูงรองจาก 

   ดอยอินทนนท์       

   มพีื้นท่ีป่าสงวน  

   92,300ไร่ และพื้นท่ี 

   การใช้ประโยชน ์   

   ประมาณ 3 ใน 4 ของ    

   พื้นท่ีท้ังหมด 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

    36,698 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

   จ านวน  51,129 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ หอมหัวใหญ่  

   ข้าวนาปี ล าไย พริกใหญ่   

   ข้าวโพด ถั่วเหลอืง  

   ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ 

   กะหล่ าปลี ผักกาดขาว 

   ถั่วลันเตา มันฝร่ัง  

  โรงงานอุตสาหกรรม   

    1 แห่ง   

ลักษณะเด่น 

  มแีหล่งท่องเท่ียวทาง 

    ธรรมชาตท่ีิสวยงาม  

  ม ีOTOP เด่น คือ  

    แหล่งผลิตและจ าหนา่ย 

    เรือใบจ าลอง  เกมไม้ 

  มพีชืเศรษฐกิจ ได้แก่  

    หอมหัวใหญ่ การผลิต 

    สาหร่ายเกลียวทอง พืชไม้ 

    เมอืงหนาว 

ศักยภาพการพัฒนา  

  โอกาสในการพัฒนา 

    ทางด้านการเกษตร  

    โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ     

    เนื่องจากพื้นท่ีเพาะปลูก 

    เป็นท่ีราบและมภีูมิอากาศ 

    เหมาะสม  

  มศีักยภาพในการพัฒนา  

    เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

  มศีักยภาพในด้าน 

    หัตถกรรม            

สภาพปัญหา 

 ปัญหาด้านการเกษตร 

 ปัญหาด้านการคมนาคม 

ปัญหาการขาดเอกสารสิทธ์ิ 

 ปัญหาแหล่งน้ า 

 ปัญหาด้านสังคม การพนัน 

    ยาเสพติด 

 ปัญหาอุทกภัย วาตภัย  

 ปัญหาการบุกรุกท าลายป่า 

   เพื่อท าการเกษตร 

 ปัญหาหมอกควัน 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 มลี าน้ า 7 สาย แต่ขาด 

   อา่งกักเก็บน้ าไวใ้ชใ้นฤดู 

   แล้ง และกันไมใ่ห้เกิด 

   น้ าท่วม 

 ขาดแคลนงบประมาณ 

   ในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

   ซ้ าซาก 

  ประชาชนขาดการวมกลุ่ม 

    ในการประกอบอาชพี 

  เกษตรกรขาดความรู้ดา้น    

    การตลาด การบรรจุภัณฑ์   

    และการเงิน 

 

 การสร้างห้องเย็นเก็บ  

   หอมหัวใหญ่เพื่อแก้ไข 

   ปัญหาราคาผลผลิต 

   ทางการเกษตรตกต่ า 

 ปรับปรุงเส้นทางถนน 

   ระหวา่งหมูบ้่านให้เป็น 

   มาตรฐาน 

  แก้ไขปัญหาเอกสารสิทธ์ิ 

    ท่ีดนิท ากินโดยใชว้ิธีการ 

    แปลงสินทรัพย์เป็นทุน 

  การสร้างอา่งเก็บน้ าและ 

     การป้องกันการกัดเซาะ 

     ตลิ่ง  

 เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

    ของชุมชนเพื่อให้ชุมชน 

    สามารถรวมตัวกัน  

    ร่วมคิด ร่วมท า แก้ไข 

    ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

13. แม่อาย 

 พื้นท่ี  736.7 ตร.กม. 

 ประชากร 62,952 คน 

   ชาย  31,731  คน 

   หญิง  31,221  คน 

   จ านวนครัวเรือน 

    24,794 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                         

   7 ต าบล  93 หมูบ้่าน 

  1 เทศบาล  6  ต าบล 

  เป็นพื้นท่ีภูเขาสูงต่ า   

     เรียงรายลาดไปสู่ ท่ีราบ   

    ลุ่มแมน่้ าฝาง แมน่้ ากก                      

    แมน่้ าแมอ่าย  

    และแมน่้ าลาว 

 

 

 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

    24,856  บาท/ปี 

  พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

     72,400 ไร่ 

  พชืหลัก ได้แก่ กระเทียม 

     ข้าว ส้ม ลิ้นจี่  

 โรงงานอุตสาหกรรม   

   52 แห่ง 

  สถาบันการเงิน 3 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 วัฒนธรรมชนเผ่า 13  

   ชนเผ่า 

 แหล่งท่องเท่ียวเชงินิเวศน ์ 

   ศาสนาและวัฒนธรรม 

ศักยภาพการพัฒนา 

 ด้านการพัฒนาการ 

   ท่องเท่ียว 

 ด้านการพัฒนาการเกษตร 

 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาขาดการส่งเสริมและ 

    พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

 ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ า 

    เพื่อการเกษตรและอุปโภค     

    บริโภค  

 ปัญหาอุทกภัยซ้ าซาก 

 ปัญหาไมม่ีเอกสารสิทธ์ิ  

    ในท่ีดนิท ากิน 

 ปัญหายาเสพตดิ 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ไมไ่ด้รับการส่งเสริมพัฒนา    

    แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี 

    ศักยภาพ 

 ขาดแคลนงบประมาณ 

    ในการพัฒนาแหล่งน้ า 

    และการแก้ไขปัญหา 

    เกิดอุทกภัยท าให้ผลผลิต 

     การเกษตรเสียหาย 

 พื้นท่ีสว่นใหญ่เป็นภูเขา 

    และเขตป่าไมแ้ละอุทยาน  

    ไมส่ามารถพัฒนาได้ 

  ประชาชนขาดเอกสารสิทธ์ิ 

    ในท่ีดนิท ากิน 

 

 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง 

   ท่องเท่ียว  

 ขุดลอกแมน่้ าฝางและ 

    ก่อสร้าง อา่งเก็บน้ า 

 เร่งรัดตรวจสอบสิทธ์ิและ 

   ออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดนิ 

   ท ากิน 

 สร้างความร่วมมือ  

   ระหวา่งภาครัฐ เอกชน 

   อปท.ในพื้นท่ีในการร่วม 

   กันแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 

   ท้ังด้านยาเสพตดิ สังคม 

    การพัฒนาอื่น ๆ 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

14. เวียงแหง 

 พื้นท่ี 705  ตร.กม. 

 ประชากร  

     26 ,982  คน แยกเป็น 

     ชาย 13,591  คน  

     หญิง 13, 391  คน  

     จ านวนครัวเรือน               

     7,889  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                      

   3   ต าบล  23 หมูบ้่าน 

  พื้นท่ีเป็นภูเขา ป่าไม ้   

    ตน้น้ า ล าธาร 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

    36,756  บาท/ปี 

  พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

    31,250  ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ข้าว  

   กระเทียม ถั่วเหลอืง 

 สถาบันการเงิน 1 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 มแีหล่งท่องเท่ียวทาง 

    ธรรมชาติ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 พัฒนาการท่องเท่ียว 

    เชงินิเวศน์ และวัฒนธรรม 

    ชนเผ่า 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาอุทกภัยและวาตภัย 

 ปัญหาขาดแคลนน้ า  

    เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 

 ปัญหาการไมม่ีเอกสาร 

   สิทธ์ิในท่ีดินท ากิน 

 ปัญหาเส้นทางคมนาคม               

    ขาดการพัฒนา 

 ปัญหาขาดการพัฒนา 

    แหล่งท่องเท่ียว 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 พื้นท่ีอ าเภอห่างไกล 

   จากตัวเมอืง  

 เป็นภูเขาสูงชันและ  

   คดเคีย้ว 

 เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  

 อ าเภออยูใ่นเขตป่าสงวนฯ  

 ขาดงบประมาณในการ 

   พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

 

 ขุดลอกและซ่อมแซม 

   ปรับปรุงหน้าฝาย 

 ยกเลิกเขตปฏิรูปท่ีดนิ 

   ท่ีประกาศครอบคลุมไว ้ 

   เพื่อออกเอกสารสิทธ์ิ 

   ตอ่ไป 

 ปรับปรุงก่อสร้าง 

   เส้นทางคมนาคม 

 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

15. สะเมงิ 

 พื้นท่ี ๙๘๒  ตร.กม. หรือ     

    ๖๒๖,๒๕๐ ไร่ 

 ประชากร  

   ๒๓,311 คน แยกเป็น 

   ชาย ๑๑,๙29 คน  

   หญิง ๑๑,๓82  คน  

   จ านวนครัวเรือน     

   7,038 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                      

   ๕ ต าบล  ๔๕ หมูบ้่าน 

   ๔ อบต.  ๑  เทศบาล 

 พื้นท่ีสว่นใหญ่เป็นภูเขา    

    และป่าไม้ประมาณ       

   ๘๐  % ของพื้นท่ีท้ังหมด     

    มแีมน่้ าท่ีส าคัญ ๒  สาย      

    คือ แมน่้ าขานและแมน่้ า 

    สะเมิง 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 

    40,244.๐8 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

    62,357 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ข้าว  

   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กระเทียม  

   สตรอเบอร่ี  ถั่ว กะหล่ าปลี 

   เก๊กฮวย หญ้าหวาน มะมว่ง 

   กาแฟ พลับ เบญจมาศ 

 สถาบันการเงิน ๒  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

  สภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาและ 

    ป่าไม ้ท าให้ลักษณะ 

    ภูมิอากาศเย็นตลอดปี  

    เหมาะแก่การปลูกพืชผัก  

    เพื่อการบริโภคและการค้า  

    ตลอดปี 

 ประชากรมกีารด ารงชวีติ 

   แบบเศรษฐกิจพอเพยีง 

 ทรัพยากรธรรมชาต ิป่าไม้ 

   มคีวามอุดมสมบูรณ์  

   เหมาะแก่การส่งเสริม 

   เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

   เชงิอนุรักษ์ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 ด้านการท่องเท่ียว 

 ด้านการเกษตรกรรม 

 หมูบ้่าน/ชุมชนมีความ 

   เข้มแข็ง 

สภาพปัญหา 

 ด้านการคมนาคม ถนน 

   เชื่อมระหวา่งหมูบ้่าน 

   จ านวนมากเป็นถนนลูกรัง  

   เมื่อถึงฤดูฝนถนนได้รับ 

   ความเสียหายหลาย 

   เส้นทางประชาชนสัญจร 

   และใชล้ าเลียงพืชผล 

   ทางการเกษตรล าบาก  

 ไมม่กีารจัดระบบน้ า 

   เชน่ อ่าง เขื่อน เนื่องจาก  

   เป็นแหล่งผลิตอาหาร 

   แตข่าดแคลนน้ า 

   เพื่อการเกษตร 

 หลายหมูบ้่านอยูใ่นเขต 

   ป่าสงวนแห่งชาตหิรือเขต 

   อุทยาน ซึ่งไมส่ามารถออก 

   เอกสารสิทธ์ิได ้ บางพื้นท่ี 

   มกีารบุกรุกท่ีป่า เพื่อขยาย 

   พื้นท่ีท ากิน หรือลักลอบ 

   ตัดไม ้ท าลายป่า  เผาป่า  

  เพื่อขยายพื้นท่ีหาของป่า 

 ด้านระบบไฟฟา้ หยอ่มบ้าน 

   หลายแห่ง ยังไมม่ไีฟฟา้ใช ้ 

   เนื่องจากติดปัญหาตัง้อยู ่  

   ในเขตพื้นท่ีโซน A  

   หนว่ยงานด้านป่าไม ้

   ไมส่ามารถอนุญาตให้การ 

   ไฟฟา้เข้าไปด าเนินการ 

   ตดิตัง้ได้ 

 พัฒนาโครงพื้นฐาน 

   ด้านการคมนาคม 

   ขนส่ง ถนนเชื่อมระหวา่ง    

   หมูบ้่าน  

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   เพื่อการเกษตร เชน่ 

   ก่อสร้างฝาย เขื่อน  

   แก้มลิงรองรับน้ า 

   เพื่อการเกษตร 

 เร่งรัดกรมท่ีดิน  

   ด าเนนิการส ารวจออก 

   โฉนดท่ีดนิให้แก่ 

   ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตป่า 

   สนับสนุนแนวทางการ 

   ออกโฉนดชุมชน  

   สร้างความเข็มแข็งแก่ 

   ชุมชน/หมูบ้่านให้มี 

   ส่วนร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 

   ของรัฐ ในการดูแล 

   ป้องกันรักษาป่า 

 หนว่ยงาน อปท.  

    จัดระบบไฟฟา้พลังงาน 

    ให้แก่หมูบ้่านท่ีประสบ   

    ปัญหา และหนว่ยงาน 

    ด้านป่าไมค้วรพิจารณา 

    เสนออนุโลม ก าหนด 

    พื้นท่ีท่ีหมดสภาพป่า 

    จัดสรรให้ประชาชนได้ 

    อยู่อาศัยหรือท ากินได้ 

 ส่งเสริมการอนุรักษ์ 

   ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

   สิ่งแวดล้อม รณรงค์ไมใ่ห้  
 

 



- 86 - 

 

อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

   ประชาชนในพื้นท่ีขาดความ 

    กระตือรือร้นและมสี่วน 

    ร่วมในการพัฒนา 

 แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

   ขาดการดูแลพัฒนา 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

   มจี านวนมากแต่ขาดการ 

   บริหารจัดการท่ีดี 

 เกษตรกรขาดความสนใจ 

    ในการน าวิทยาการ 

    สมัยใหม่มาใชใ้นการ 

    แปรรูปผลิตภัณฑ์ 

 ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 

    เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่ง 

    ท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

 

   มกีารท าลายป่า 

   ตัดไม ้ควรมกีารปลูก 

   ป่าทดแทน 

 ปลูกจิตส านึกให้ 

    ประชาชนมคีวาม 

    กระตือรือร้นและมี 

    ส่วนร่วมในการพัฒนา 

    ท้องถิ่น 

 ประสานหนว่ยงานท่ี 

   รับผิดชอบเกี่ยวกับการ 

   ท่องเท่ียวเข้ามาชว่ย 

   ด าเนนิการพัฒนา 

   แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

16. สันก าแพง 

  พื้นท่ี 197.83  ตร.กม. 

  ประชากร                  

    77,978 คน แยกเป็น                      

    ชาย  37,058  คน                 

    หญิง 40,920  คน 

 เขตปกครอง                     

    10  ต าบล 100  หมูบ้่าน 

    5 อบต. 4 เทศบาลต าบล 

    1 เทศบาลเมือง 

 เป็นท่ีราบอยูต่อนกลาง    

   ของอ าเภอลาดเอียง 

   ไปทางทิศตะวันตก 

   เฉียงใต้บริเวณ        

   ลุ่มแมน่้ าออน  และ 

   พื้นท่ีภูเขาอยูท่าง 

   ทิศตะวันออกของ    

   อ าเภอเรียงขนาน เป็น 

   แนวเหนือ-ใต้ 

 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน   

    49,699.93 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

    51,784 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ข้าว ยาสูบ  

    พริก 

 โรงงานอุตสาหกรรม  

   145 แห่ง 

 สถาบันการเงิน 12 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 มสีถานท่ีท่องเท่ียวทาง  

   ธรรมชาติ 

 แหล่งอุตสาหกรรมไม้ 

   แกะสลักและหัตถกรรม 

   พื้นบ้าน 

ศักยภาพการพัฒนา 

 พัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

 พัฒนาเป็นศูนยก์ลางการ 

   ผลิตสินค้าหัตถกรรมและ 

   อุตสาหกรรม 

 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 

 ปัญหาขาดการพัฒนา                       

    แหล่งท่องเท่ียวและการ 

    คมนาคมเชื่อมโยง 

 ปัญหาการบริการด้าน 

   สังคมไมเ่พียงพอตอ่ความ 

    ตอ้งการของประชาชน 

 ปัญหาการขยายตัวของ 

   ชุมชน หมูบ้่านจัดสรร 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ 

   หมอกควัน 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ขาดการพัฒนาแหล่งเก็บ 

   กักน้ าท าให้พื้นท่ีประสบ  

   ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง 

 เส้นทางคมนาคมเข้าสู่ 

   แหล่งท่องเท่ียวไม่สะดวก 

 ขาดการพัฒนาสินค้า 

   หัตถกรรมเพื่อรองรับตลาด 

   สินค้าเฉพาะ 

 ขาดการพัฒนาอาชพี 

    อย่างต่อเนื่อง 

 ขุดลอกล าน้ า/ก่อสร้าง 

   แก้มลิงและปรับปรุง 

   ฝาย คลองส่งน้ า 

   เพื่อรองรับน้ าในชว่ง 

   ฤดูน้ าหลาก/ฤดูแล้ง 

 ก่อสร้างปรับปรุง 

   เส้นทางคมนาคม 

   เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 

   ในพื้นท่ี 

 ปรับปรุงศูนย์บริการ 

   สาธารณสุขพัฒนา       

   การศกึษาโรงเรียน 

   ในฝัน ก่อสร้างสนาม       

   กีฬาและจัดท าถนน 

   คนเมือง 

 บริหารจัดการปัญหา 

   ขยะ การขยายตัว 

   ของชุมชน 

 พัฒนาระบบในด้าน 

   การประชาสัมพันธ์ 

   การท่องเท่ียวในอ าเภอ 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

17. สันทราย 

 พื้นท่ี ๒๘๕ ตร.กม. 

 ประชากร              

     114,378 คน แยกเป็น 

     ชาย  ๕4,131 คน            

     หญิง  60,247 คน 

 เขตปกครอง                   

   ๑๒ ต าบล  ๑๒๙ หมูบ้่าน 

 ๑ เทศบาลเมือง 

   ๑๑ เทศบาลต าบล 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

     ๖๐,๓๙๕ บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

   จ านวน  ๕๙,๒00 ไร่ 

 พชืหลัก  ได้แก่  ข้าวนาปี  

   ถั่วเหลือง มันฝร่ัง  

   ล าไย  

 โรงงานอุตสาหกรรม  

   ๑๕ แห่ง 

 สถาบันการเงิน ๑๓ แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 ลักษณะพื้นท่ีเหมาะสมท่ีจะ 

   สร้างท่ีอยู่อาศัย มคีวาม 

   สมบูรณ์ทางด้านทรัพยากร 

ศักยภาพการพัฒนา 

 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ 

   อ าเภอ 

 พัฒนาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้ 

   เกิดความยั่งยนื 

 

สภาพปัญหา 

 การบุกรุกยึดครองท่ีดิน 

   ของรัฐและเอกชน 

 การกัดเซาะตลิ่งแมน่้ าปิง 

    ในฤดูน้ าหลาก 

 การใชส้ารเคมีทาง 

   การเกษตร 

 การขยายตัวของหมูบ้่าน 

   จัดสรรท าให้เกิดการบุกรุก 

   ล าเหมืองสาธารณะ 

 ขาดการวางผังเมืองท่ีดี 

 ขาดการวางแผนการตลาด 

  ด้านการท่องเท่ียวในการ 

  สร้างอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

  ของอ าเภอ 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 

   เฉพาะทาง 

 งบประมาณในการพัฒนา 

    มจี ากัด 

 การด าเนินนโยบายของ 

   รัฐบาลท้ังระดับชาติ 

  และท้องถิ่นไมม่คีวาม 

   ตอ่เนื่องในการพัฒนา 

   พื้นท่ี 

 

 

 

 

 เร่งรัดหนว่ยงานออก 

   ส ารวจสิทธิท่ีดินท ากิน 

 ก่อสร้างพนังกั้นน้ า 

   ป้องกันการกัดเซาะ 

   ตลิ่ง 

 ส่งเสริมความรู้ทาง 

   วชิาการด้านเกษตร 

   อนิทรีย์ 

 ป้องกันการบุกรุกล้ า 

   เหมอืงสาธารณะของ 

   หมูบ้่านจัดสรรเพื่อ   

   ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ า 

   ท่วมขังในระยะยาว 

 ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 

   ควรมสี่วนร่วมในการ 

   ก าหนดทิศทางการ 

   พัฒนาพื้นท่ี ท้ังด้าน 

   การเกษตร ท่องเท่ียว 

   สังคม สิ่งแวดล้อม 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

18. สันป่าตอง 

 พื้นท่ี 174.18  ตร.กม. 

 ประชากร  

    75,868  คน แยกเป็น 

    ชาย 36,336 คน  

   หญิง 39,532  คน 

   จ านวนครัวเรือน 

   28,251 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                  

   11   ต าบล 120 หมู่บ้าน 

   10   อบต. 3  เทศบาล 

 เป็นท่ีราบลุ่มเหมาะ    

   ส าหรับท าการเกษตร  

   มพีื้นท่ีภูเขาและป่าไม้    

  เล็กน้อย 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 

    47,188.89 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

   57,545 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่  ล าไย ข้าว  

    หอมใหญ่ ถั่วเหลือง  

 โรงงานอุตสาหกรรม  

    2  แห่ง 

 สถาบันการเงิน 7 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

  มแีหล่งประวัติศาสตร์  

    อารยธรรมล้านนา 

    เวยีงท่ากาน 

 เป็นแหล่งผลิตล าไยและ 

   ข้าวเหนียวคุณภาพดี 

 เป็นแหล่งภูมิปัญญา 

    ท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ 

    ไมแ้กะสลัก 

 มตีลาดนัดชุมชนขนาดใหญ่ 

   ท่ีสุดในภาคเหนือ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 พัฒนาการเกษตรและ 

   อุตสาหกรรมแปรรูป 

 พัฒนาแหล่งหัตถ- 

   อุตสาหกรรม 

 พัฒนาด้านการท่องเท่ียว   

   ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

   และเชงินิเวศน์ 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 

    ซ้ าซาก 

 ปัญหาเส้นทางคมนาคม 

   ช ารุดและจราจรตดิขัด 

 ปัญหาราษฎรขาดเอกสาร 

    สิทธ์ิในท่ีดินท ากิน 

 ปัญหาขาดการพัฒนา 

   แหล่งท่องเท่ียว 

 ปัญหาผลผลิตทางการ 

   เกษตรราคาตกต่ า 

 ปัญหายาเสพตดิในพื้นท่ี 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

   ไมเ่พียงพอไมม่แีหล่งเก็บ 

   กักน้ า 

 พื้นท่ีอ าเภอเป็นท่ีราบ 

   รองรับน้ าท่ีระบายมาจาก  

   พื้นท่ีอ่ืนท าให้เกิดปัญหา 

   น้ าท่วมซ้ าซาก 

 ขาดการวางผังเมืองท่ีดี 

 

 ก่อสร้างอา่งเก็บน้ า 

   แมข่าน 

 ปรับปรุงถนน 

   เรียบแมน่้ าปิงและ 

   สะพานข้ามล าน้ า 

 ส่งเสริมอนุรักษ์และ 

   พัฒนาเมอืง 

   ประวัติศาสตร์ 

   เวียงท่ากาน พัฒนา 

   ปรับปรุงภูมิทัศน ์               

   อา่งเก็บน้ าหนอง 

   สะเรียมแหล่งท่องเท่ียว 

   ท่ีส าคัญ 

 พัฒนาผลผลิตทาง 

   การเกษตร และส่งเสริม 

   การรวมกลุ่มของ 

   เกษตรกร 

 สร้างความเข้มแข็ง 

   ในหมู่บ้านชุมชน 

   เพื่อแก้ไขปัญหา 

   ยาเสพติด 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

19. สารภี 

 พื้นท่ี ๙๗.๔๕  ตร.กม. 

 ประชากร  

    77,126 คน แยกเป็น 

    ชาย  36,421   คน  

    หญิง  40,705  คน  

    จ านวนครัวเรือน  

    19,276  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   

   ๑๒  ต าบล ๑๐๖  หมูบ้่าน  

   ๑  อบต.  ๑๑  เทศบาล 

   ต าบล 

  เป็นท่ีราบลุ่มเหมาะ    

    ส าหรับท าการเกษตร 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

    ๕๙,๗๑๗.๘๙ บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

   จ านวน ๖๔,๗๒๗ ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ล าไย ผัก 

 โรงงานอุตสาหกรรม  

   ๑๐ แห่ง 

 สถาบันการเงิน ๔ แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 มแีหล่งท่องเท่ียวเชงิ 

   ประวัติศาสตร์และ 

   วัฒนธรรมล้านนาท่ีส าคัญ 

 มถีนนท่ีมีทัศนยีภาพ 

   สวยงามและเป็นเอกลักษณ ์

  มผีลิตภัณฑ์ OTOP เด่น 

ศักยภาพการพัฒนา 

  พัฒนาด้านการเกษตร 

  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทาง   

    ประวัตศิาสตร์ 

  พัฒนากลุ่มอาชีพ 

    ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

สภาพปัญหา 

  ปัญหาผลผลิตล าไย   

     ล้นตลาดและราคาตกต่ า 

     ผลิตพืชเชิงเดี่ยว 

  ปัญหาอุทกภัย 

  ปัญหาวาตภัย 

  ปัญหาภัยแล้ง 

  ปัญหาหมอกควัน 

  การขยายตัวของหมูบ้่าน 

     จัดสรรเกิดปัญหา 

     สิ่งแวดล้อม ขยะ น้ าเสีย 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 เกษตรกรผู้ปลูกล าไย 

   ขาดความรู้ดา้นการผลิต 

   และเทคโนโลยี 

  เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม 

    ริมแมน่้ าปิง  ท าให้ประสบ 

    ภาวะน้ าท่วมเป็นประจ า 

 ประชาชนยังคงมีความเชื่อ 

   ในการเผากิ่งไมใ้บไม้แห้ง 

   และเผาหนา้ดินก่อนท าการ 

   เกษตรคร้ังตอ่ไป 

 เส้นทางคมนาคมคับแคบ 

   โดยเฉพาะสายต้นยาง 

 

 

 

 

 ให้ความรู้แก่เกษตรกร 

   ชาวสวนล าไยด้านการ 

   ผลิตและเทคโนโลยี 

 ขุดลอก คู คลอง 

   เพื่อรองรับการระบาย 

   น้ าในชว่งฤดูฝน 

 ส่งเสริมให้มีการยอ่ย 

   สลายกิ่งไม้ ใบไม้ 

   ทดแทนการเผา   

 ส่งเสริมให้ชุมชน  

   ท้องถิ่นมสี่วนร่วม 

   ในการแก้ไขปัญหา 

   สิ่งแวดล้อม 

 ปรับปรุงพัฒนา 

   เส้นทางคมนาคม 

  สายตน้ยางให้มีความ 

   ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

20. หางดง 

 พื้นท่ี  ๒๒๘ ตร.กม. 

 ประชากร  

   ๗8,915 คน แยกเป็น 

   ชาย  ๓7,741  คน  

   หญิง  41,174   คน  

  จ านวนครัวเรือน  

  ๓7,431 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                  

  ๑๑  ต าบล  

   ๑๐๙ หมูบ้่าน 

 พื้นท่ีสว่นใหญ่               

   เป็นภูเขา เขตอุทยาน   

   แห่งชาต ิและป่าสงวน  

   มพีื้นท่ีราบเล็กน้อย 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน    

    57,798.35 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

   จ านวน  30,184.93 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ข้าว   

    ถั่วเหลือง  ล าไย    

 โรงงานอุตสาหกรรม  

    45 แห่ง 

 สถาบันการเงิน 16  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 เป็นศูนยก์ลางการผลิต  

   งานไมแ้กะสลักและเป็น 

   แหล่งส่งออกใหญ่   

   แหล่งหนึ่งของภาคเหนือ 

   ตอนบน 

 มหีมูบ้่านหัตถกรรมดินเผา 

   ท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ ๑๕๐ ปี  

 มแีหล่งท่องเท่ียวโบราณ 

   สถานท่ีมีสถาปัตยกรรม 

   แบบพื้นเมืองท่ีสมบูรณ์  

   และสวยงามของภาคเหนือ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 การพัฒนาอุตสาหกรรม   

  ครัวเรือน โดยภูมิปัญญา 

  ท้องถิ่นด้านแกะสลัก  

 พัฒนาเป็นศูนยก์ลาง 

   บริการการท่องเท่ียวของ 

   จังหวัด 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  

   ท่ีมีช่ือเสียง  โดยเฉพาะ 

   หัตถกรรมไม้แกะสลัก 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาขาดแคลนน้ า  

   เพื่ออุปโภคบริโภคและ 

   ท าการเกษตรในฤดูแล้ง 

 ปัญหาน้ าท่วม 

 ปัญหาเส้นทางคมนาคม 

   เชื่อมโยงหมูบ้่านท่องเท่ียว 

   คับแคบ  

 ปัญหาส ังคม การพนัน  
   ยาเสพติด การวา่งงาน 

   แรงงานต่างด้าว 

 ปัญหาผู้สูงอายุไมส่ามารถ 

   พึ่งพาตนเองได้ 

  ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ไมม่แีหล่งเก็บกักน้ า   

   ท าให้ประสบกับภาวะ 

   น้ าท่วม  

 สถานท่ีท่องเท่ียวไมไ่ด้รับ 

   การพัฒนาและ 

   ประชาสัมพันธ์  เส้นทาง 

   คมนาคมคับแคบ 

   ไมส่ะดวก  ท าให้การจราจร 

   ตดิขัด 

 สถาบันครอบครัว 

   ไมเ่ข้มแข้ง ปล่อยปละ 

   ละเลยลูกหลาน และ 

   ผู้สูงอายุ 

 

  ก่อสร้างระบบประปา 

    ผิวดินอา่งเก็บน้ า 

    วังหลวง 

  ก่อสร้างรางส่งน้ า 

     ป้องกันน้ าท่วม 

  ก่อสร้างและปรับปรุง 

     ถนนเชื่อมโยง 

     การท่องเท่ียวบริเวณ 

     บ้านถวาย 

  ส่งเสริมอาชพีให้ 

    แก่ผู้สูงอายุ  

    ผู้ว่างงานให้สามารถ 

    ด ารงชวีิตในสังคม 

    โดยไมต่อ้งพึ่งพา 

    ผู้อ่ืน 

  ส่งเสริมความเข้มแข็ง 

    ให้แก่สถาบันครอบครัว 
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21. อมก๋อย 

 พื้นท่ี 2,099.83 ตร.กม. 

 ประชากร                

    58,944 คน แยกเป็น   

    ชาย  29,749  คน               

    หญิง  29,195  คน  

    จ านวนครัวเรือน                

    18,010 ครัวเรือน   

 เขตปกครอง                   

   6  ต าบล 95 หมูบ้่าน  

   6  อบต. 1  เทศบาล 

  เป็นภูเขาสลับซับซ้อน  

     สามารถแบ่งได้     

     ออกเป็น  2 เขตย่อย 

     ดังนี้ 

     1. เขตภูเขาสูงเป็นตน้    

        ก าเนิดของต้นน้ า      

        ล าธาร คิดเป็นพื้นท่ี   

        ประมาณร้อยละ80 

        ของพื้นท่ี 

     2. เขตภูเขาเตี้ยคิดเป็น 

         พื้นท่ีร้อยละ 20  ของ    

         พื้นท่ี 

 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

    27,020 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

     39,858 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ มะเขือเทศ    

   พริกใหญ่ กะหล่ าปลี กาแฟ   

  สถาบันการเงิน 2 แห่ง  

   คือธนาคารออมสิน และ 

   ธนาคารเพื่อการเกษตร      

   และสหกรณ์การเกษตร

ลักษณะเด่น 

  มแีหล่งท่องเท่ียว ทาง 

    ธรรมชาต ิศาสนา และ 

    วัฒนธรรมชนเผ่า  

ศักยภาพการพัฒนา 

   พัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

     เชงินิเวศน์ 

  จัดตัง้เว็ปเซต์  

     www.omkoi.org 

     เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

  การพัฒนาด้านการเกษตร 

    และอุตสาหกรรมแปรรูป 

 

 

สภาพปัญหา 

   ปัญหาการคมนาคม 

     ระหวา่งอ าเภอ ต าบล  

     หมู่บ้าน ไม่สะดวก 

  ปัญหาการขาดแคลนน้ า             

    เพื่ออุปโภคและบริโภคใน       

     ฤดูแล้ง 

  ปัญหาป่าไมถู้กท าลาย 

    และดินถล่ม 

   ปัญหาขาดเอกสารสิทธ์ิ 

     ในท่ีดนิท ากิน 

  ปัญหามลพิษ หมอกควัน 

    ไฟป่า 

  ปัญหาโรคตดิต่อหรือ 

    โรคระบาดท้ังคนและสัตว์ 

  ปัญหาการสื่อสาร 

    โทรคมนาคมไมท่ั่วถึง 

  ละเลยวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    ความมคีุณธรรม  

    จริยธรรม 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

  สภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีสูง 

    และแหล่งต้นน้ าล าธาร 

    ไมส่ามารถพัฒนาได้ 

  การถางป่าเพื่อท าไร่ 

    เลื่อนลอยประชาชน 

   ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา 

   ฐานะยากจนและ 

   การศกึษาต่ า 

 ขาดการส่งเสริมอาชพี 

   การเกษตรอยา่งต่อเนื่อง 

  สร้างถนนเครือข่าย 

    เชื่อมโยง (เส้นวงแหวน   

    4 ต าบล) 

  จัดท าฝายแม้ว ปลูกป่า 

    เพิ่มเตมิ และอพยพ    

    ประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณตน้ 

    น้ าชั้น  1 A  มายังเขต 

    ปฏิรูปท่ีดนิ  

  สนับสนุนกิจกรรมการ 

    ปฏิรูปท่ีดนิในพื้นท่ีนิคม 

    เศรษฐกิจพอเพยีง 

  ก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ า 

    ขนาดใหญ่ 

  ส่งเสริมอาชพีให้แก่ 

    ประชาชนในพื้นท่ี 

    อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ 

    วัฒนธรรมของท้องถิ่น  

    ปลูกฝังให้มีคุณธรรม 

    จริยธรรม 

 

      

 

http://www.omkoi.org/
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22. ฮอด 

 พื้นท่ี 1,430.38 ตร.กม. 

 ประชากร                               

     43,482 คน                          

     จ านวนครัวเรือน  

     12,799  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   

    6 ต าบล   61 หมูบ้่าน 

  เป็นท่ีราบลุ่มเชงิเขา  

     ท่ีราบสูง และภูเขา 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 

179,869 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

   63,270 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ล าไย  

    กะหล่ าปลี  มะเขือเทศ  

    ไมด้อกไม้ประดับ 

 โรงงานอุตสาหกรรม    

    50 แห่ง 

 สถาบันการเงิน 4  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 มแีหล่งท่องเท่ียวเชงิ 

   ประวัติศาสตร์ อารยธรรม   

   เมืองฮอดเก่า และแหล่ง 

   ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

  เป็นชุมทางคมนาคม 

ศักยภาพการพัฒนา 

 พัฒนาเป็นศูนยก์ลางด้าน 

   เศรษฐกิจการค้าขายและ 

   ชุมทางการคมนาคม 

 พัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

   เชงิประวัติศาสตร์ ศาสนา 

   และวัฒนธรรม และการ 

   ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

 

สภาพปัญหา 

  ปัญหาอุทกภัย  

  ปัญหาภัยแล้ง  

  ปัญหาขาดเอกสารสิทธ์ิ                

    ในท่ีดนิท ากิน 

  ปัญหาราคาผลผลิตทาง    

    การเกษตรตกต่ า 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

  เนื่องจากพื้นท่ีบางส่วน  

    เป็นท่ีราบลุ่มเป็นจุดรวม 

    ของแม่น้ าท าให้ประสบ 

    ปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน  

   และขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

   ประชาชนขาดเอกสาร 

     สิทธ์ิในท่ีดนิท ากิน  

     ขาดโอกาสในการพัฒนา 

 

 

การแก้ไขปัญอุทกภัย 

 จัดท าโครงการก่อสร้าง 

   แก้มลิงหนองหลวง  

   หมู ่8 ต าบลบ้านตาล   

   เพื่อระบายน้ าเข้าพื้นท่ี 

   หนองหลวงและกักเก็บน้ า 

  ไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง อีกท้ังปรับ 

  ภูมิทัศนใ์ห้เป็นแหล่ง 

  ท่องเท่ียว  แหล่งการ 

  ประมง  หรือจัดท าเป็น 

   สถานีประมงน้ าจืด 

 ขุดลอกแมน่้ าปิง   

   แมน่้ าแจ่ม  เพื่อให้น้ าไหล 

   สะดวก ไม่เอ่อล้นฝั่งท่วม 

   บ้านเรือน ไร่นา 

 สร้างฝายแมว้ (Check   

   dam) เฟือ่ฟื้นฟูแหล่ง 

    ตน้น้ าล าธาร 

  ก่อสร้างถนนลาดยาง 

    เลี่ยงเมืองฮอด 

    เพื่อป้องกันน้ าทะลัก 

    เข้าท่วมเขตชุมชน และ 

    เส้นทางคมนาคม 

    ก่อสร้างถนนเลี่ยง 

    เส้นทางน้ าท่วม  

    ถนนฮอด – วังลุง เชื่อม 

    ระหวา่ง ต. หางดง –  

     ต.ฮอด – ต.นาคอเรือ  

    แก้ไขปัญหาคมนาคม  

    3 ต าบล 
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   การแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ 

1. จัดท าโครงการส่งเสริม 

    อาชพี เพิ่มรายได้  

    ลดตน้ทุนการผลิต 

    ทางการ เกษตร  หันมา 

    ใช้เกษตรอินทรีย์ให้แก่ 

    เกษตรกร  พัฒนา 

    ศักยภาพ สร้างชุมชน 

    เข็มแข็ง สามารถ 

    เข้าถึงแหล่งทุนได้ โดยใช้ 

    หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

    และเกิดความยั่งยนื 

    ในการด ารงชีพ 

2. การจัดท าโครงการท่ี 

     ปรึกษา เช่นแนวทาง    

    พัฒนาแหล่งอารยธรรม 

     เมอืงฮอดเก่าแก่ 

     พระเจ้าโท้  ต าบลฮอด  

     อ าเภอฮอด  หรือ 

     มอบหมายนักวชิาการ 

    ด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

    ท าการศกึษาวจิัย 

3. การจัดท าโครงการ 

    พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

    สวนสนบ่อแก้ว ต าบล 

    บ่อหลวง อ าเภอฮอด 

4. การพจิารณาให้จัดตัง้ 

    ศาลจังหวัด ส านักงาน 

    อัยการจังหวัด เรือนจ า  

    ในพื้นท่ี  อ าเภอฮอด 
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   5. จัดท าโครงการขยาย 

   ถนน 4 ช่อง ทางถนน 

   สาย 1133 จากสาย 

   แยกปากทางดอยเตา่  

   ไปยังอ าเภอลี ้จังหวัด 

  ล าพูน เพื่อเชื่อมต่อ 

   กับโครงการขยายถนน 

   ขนาด 4 ช่องทาง 

   จากล าพูนไปยังอ าเภอลี ้ 

    ถนน สาย 106  

    เพื่อเชื่อมต่อไปยังอ าเภอ 

    เถิน  จังหวัดล าปาง  

    สู่ถนนสายเอเชยี  

    อันจะชว่ยให้การ 

    คมนาคมของกลุ่มอ าเภอ 

    สายใตข้องจังหวัด 

     เชียงใหม่ จังหวัด 

     แมฮ่่องสอน  เพื่อขนส่ง 

     พืชผลทางการเกษตร 

    ไปยังกรุงเทพมหานคร 

    และสินค้าอุปโภค 

    บริโภคมายังพื้นท่ีได้ 

    อย่างสะดวกรวดเร็ว 

การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

โดยเฉพาะการขาดแคลน

น  า เพื่ออุปโภคบริโภค 

และเพื่อการเกษตร 

1.  สร้างอา่งเก็บน้ าขนาด 

      ใหญ่ทุกต าบล ๆ ละ 

      1 แห่ง  รวม 6 แห่ง 
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        2.  ขยายระบบ
น้ าประปาส่วนภูมิภาค 

การแก้ไขปัญหาการไม่

มเีอกสารสิทธิ์ในที่ท า

กนิของเกษตรกร 
1. พิจารณาเร่งรัดในการ 
    ตรวจสอบสิทธ์ และ 
    ออกเอกสารสิทธ์ิ  
    ในพื้นท่ีนิคมสหกรณ์ 
    แมแ่จ่ม นคิมสร้าง 
    ตนเองเขื่อนภูมิพล 
    จังหวัดเชยีงใหม่ 
2. พจิารณาเร่งรัดในการ 
     ตรวจสอบสิทธ์ิ และ 
     กันพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย  
     ดั้งเดิม ออกจากเขต 
     อุทยานแห่งชาติ 
     ออบหลวง เขตอุทยาน 
     แห่งชาตแิมโ่ถ  
     (เตรียมการ)  
      เขตป่าสงวน 
3. พจิารณาเร่งรัดในการ 
    ตรวจสอบสิทธ์ิ และมี 
    การรับรองสิทธ์ิหรือ 
    มาตรการตามนโยบาย 
    แปลงสินทรัพยใ์ห้เป็น 
    ทุนในเขตอุทยาน 
    แห่งชาติออบหลวง  
    เขตอุทยานแห่งชาติ 
    แมโ่ถ (เตรียมการ)  
    เขตป่าสงวน เขต   
   หนังสือส าคัญส าหรับ 
   ท่ีหลวง (นสล.) ใช้ 
   ประโยชนข์องเขื่อนภูมิ 
   พลในบริเวณท่ีน้ าท่วม 
   ไมถ่ึง 
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23. ดอยหล่อ 

 พื้นท่ี 219 ตร.กม. 

 ประชากร                  

    26,347 คน แยกเป็น  

   ชาย 12,992  คน              

   หญิง 13,355 คน   

   จ านวนครัวเรือน                   

   10,519  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                     

   4 ต าบล  54 หมูบ้่าน 

   1 อบต. 3 เทศบาล 

  เป็นท่ีราบเชงิเขาลาด   

    สูงเอียงจากระดับ  

    น้ าทะเลปานกลาง     

    ประมาณ 300 – 400 ม.          

    มคีวามยาวจากทิศเหนือ 

    ไปทิศใต้ประมาณ  

    15 กม. 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

    50,112.92 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

   38,147 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ล าไย ข้าว 

   ถั่วเหลือง พริก มะเขือเทศ 

   ฟักทองแฟนตาซี  

 โรงงานอุตสาหกรรม    

   11  แห่ง 

 สถาบันการเงิน 1 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

   มแีหล่งท่องเท่ียว 

    เชงิประวัติศาสตร์ 

    แหล่งท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ์ 

ศักยภาพการพัฒนา 

  พัฒนาด้านการเกษตร 

  พัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

  ส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์ 

    ศลิปวัฒนธรรม และ 

    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  พัฒนาด้านการศกึษา 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ า 

    เพื่ออุปโภคบริโภค และ 

    การเกษตร 

 ปัญหาอุทกภัย 

ปัญหาประชาชนมีรายได้ต่ า  

 ปัญหาการเปลี่ยนแปลง                 

   วถิีชีวิตทางสังคม 

 ปัญหาการคมนาคมไม่ 

   สะดวก  

 ปัญหาการว่างงาน 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 พื้นท่ีเป็นหินปูนท าให้ 

    น้ าบาดาลไมม่คีุณภาพ  

    เพื่ออุปโภคบริโภค 

  ขาดแคลนแหล่งน้ า  

    เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 

 เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก 

 ขาดการพัฒนาและ 

   ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 

 

 ก่อสร้างระบบประปา 

   ให้ได้คุณภาพวางท่อ 

   ส่งน้ า จากอา่งเก็บน้ า  

   ผันน้ าจากล าน้ าแม่วาง  

   และขุดลอกอา่งเก็บน้ า 

  ก่อสร้างสถานสีูบน้ า 

    ด้วยไฟฟา้ และเจาะ 

    บ่อบาดาล เพื่อ 

    การเกษตร 

  ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน 

    ตลิ่งพัง 

  จัดสรรท่ีดนิท ากินแก่ 

    ราษฎร จัดตัง้ศูนย์ 

    เพาะเห็ดครบวงจร  

    ส่งเสริมพัฒนา OTOP  

    สร้างศูนย์เศรษฐกิจ 

    ชุมชน ระดับต าบล   

    พัฒนาศักยภาพ      

    ผู้น าชุมชน 

 พัฒนาระบบการ 

   จัดการเรียนรู้ตามแนว 

   ปฏิรูปการศกึษา 

 พัฒนาโครงสร้าง 

   พื้นฐานเส้นทาง 

   คมนาคม 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

24. แม่ออน 

 พื้นท่ี 492.83  ตร.กม. 

 ประชากร  

    21,405 คน  

 เขตปกครอง                     

    6 ต าบล   49 หมูบ้่าน 

 เป็นป่าและภูเขา  

   มพีื้นท่ีราบ ประมาณ  

   1  ใน 5  ของพื้นท่ีราบ 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

    47,390.34 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

    จ านวน  34,126 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ข้าวโพด 

    ฝักออ่น ไมด้อกไม้ประดับ  

   เห็ดหอม ใบชา  

 สถาบันการเงิน  1  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 แหล่งท่องเท่ียวทาง 

   ธรรมชาติท่ีสวยงาม 

  มศีูนยก์ารพัฒนาโครงการ 

    หมูบ้่านเกษตรและ 

    สหกรณ์  85 ไร่                 

    อันเนื่องมาจาก 

    พระราชด าริ 

 ศักยภาพการพัฒนา 

  เนื่องจากมีระบบ 

    ชลประทานแมก่วง 

  มศีักยภาพด้านการ 

    ท่องเท่ียว 

สภาพปัญหา 

  ปัญหาอุทกภัย  

  ปัญหาภัยแล้ง 

  ปัญหาขาดเอกสารสิทธ์ิ   

     ในท่ีดนิท ากิน 

 ปัญหาขาดการพัฒนา 

    แหล่งท่องเท่ียว 

 ปัญหาการคมนาคมขนส่ง 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

   หมอกควัน ขยะ  

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ประสบปัญหาอุทกภัยและ 

    ภัยแล้ง 

 การขาดเอกสารสิทธ์ิของ   

   ประชาชน 

 การขาดงบประมาณในการ 

   พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

 การขาดงบประมาณในการ 

   พัฒนาอาชพี คุณภาพชวีิต 

 

 

 การสร้างอา่งเก็บ 

  น้ าและระบบระบาย 

  น้ า 

 การพัฒนาการ 

   ท่องเท่ียวโดย 

   จัดตัง้ศูนย์ OTOP  

 การออกเอกสาร 

  สิทธ์ิให้กับประชาชน 

 ส่งเสริมอาชพีให้แก่ 

   ประชาชนในพื้นท่ี 

   อยา่งต่อเนื่อง 

 พัฒนาแหล่ง 

   ท่องเท่ียวในท้องถิ่น 

 ส่งเสริมการมี 

   ส่วนร่วมในการ 

   แก้ไขปัญหา 

   สิ่งแวดล้อมขยะ 

   หมอกควัน 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

25. กัลยานิวัฒนา 

 พื้นท่ี  647.58 ตร.กม. 

 ประชากร  

   11,137 คน  แยกเป็น 

   ชาย   5,785 คน 

   หญิง  5,352 คน 

 เขตปกครอง 

   3   ต าบล 

   21  หมู่บ้าน 

 ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา  

   

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 

    30,000 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

  จ านวน  33,098 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ข้าว ข้าวโพด 

 สถาบันการเงิน 1 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

  มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ 

    8 แห่ง มป่ีาสนเป็น 

    เอกลักษณ์ 

  มอีากาศหนาวเย็น 

    ตลอดท้ังปี สามารถปลูก 

    ผลไม้เมืองหนาวได้ดี 

 ศักยภาพการพัฒนา 

  การพัฒนาอาชพีตาม 

    แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

  สามารถส่งเสริมการ 

    ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

    อย่างยั่งยนื 

  มตีน้ทุนทางวัฒนธรรม 

    เอื้อต่อการพัฒนา 

สภาพปัญหา 

  การติดต่อสื่อสารระหวา่ง 

    อ าเภอและต าบล/หมูบ้่าน 

    ในพื้นท่ีมีความยากล าบาก 

  โครงสร้างพื้นฐาน เชน่ 

     ไฟฟ้าระบบ 

     สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

     ยังเข้าไมถ่ึงเท่าท่ีควร 

  ขาดโอกาสในการพัฒนา 

    การศกึษาท่ีมีคุณภาพ 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 การคมนาคมยากล าบาก 

   ท าให้เข้าถึงประชาชน 

   ได้ยาก 

 ขาดแคลนบุคลากรด้าน 

   การพัฒนาการศึกษา 

   คุณภาพชวีิต 

 ขาดงบประมาณในการ 

   พัฒนาด้านตา่ง ๆ 

 พัฒนาการคมนาคม 

  โครงสร้างพื้นฐาน 

 พัฒนาด้านบริการ 

   สาธารณะพื้นฐาน 

   ไฟฟา้ ประปา 

 ส่งเสริมการศกึษา 

   ให้แก่ประชาชน 

   ให้ครอบคลุมท่ัวถึง 

   และมปีระสิทธิภาพ 
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

              1) ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในอ าเภอต่าง ๆ 

ของจังหวัดเชียงใหม ่

 
 

 

 

 

 

อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

1. เมอืงเชียงใหม่ 

 พื้นท่ี ๑๖๖.๔๗๕ ตร.กม. 

 ประชากร  

    ๒26,155  คน แยกเป็น 

    ชาย ๑06,175 คน  

    หญิง ๑19,980 คน  

    จ านวนครัวเรือน  

    ๑45,351  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง              

    ๙ ต าบล  ม ี8 เทศบาล  

     ๒  อบต  ๗๘ หมูบ้่าน 

  เป็นภูเขาด้านตะวันตก       

     ทอดตัวยาวแนวเหนือ-    

     ใต ้พื้นท่ีราบด้าน      

     ตะวันออก 

 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 

    ๖5,350.-บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

   ๙,๕๑๗ ไร่ 

 พชืหลัก ได้แก่ ข้าว  

 สถาบันการเงิน   

   247  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น 

   เอกลักษณ์ของจังหวัด  

   ท้ังด้านประวัตศิาสตร์  

   ศาสนา วัฒนธรรม และ 

   แหล่งท่องเท่ียวใหม่ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 สามารถพัฒนาให้เป็น  

   ศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจ 

   ของภาคเหนือ 

 พัฒนาเป็นศูนยก์ลาง 

    ด้านการท่องเท่ียว 

 พัฒนาให้เป็นศูนยก์ลาง 

   สินค้า  OTOP   ภูมิปัญญา 

   ท้องถิ่น 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

   ขยะ หมอกควัน     

   การจราจรแออัด 

 ปัญหาชุมชนเมือง 

 ปัญหาอุทกภัย 

 ปัญหาสังคม ยาเสพติด 

   การพนัน 

 ปัญหาแรงงานตา่งด้าว 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 การคมนาคมบางพื้นท่ีเป็น 

   อุปสรรคตอ่การระบายน้ า 

   ในช่วงฤดูฝน 

 แรงงานไร้ฝีมอืเนื่องจาก 

    เป็นแรงงานตา่งด้าว 

    มจี านวนมาก 

 งบประมาณสนับสนุน 

   ด้านการท่องเท่ียวท่ีมีจ ากัด 

 พื้นท่ีในการจัดสถานท่ี 

   พักผ่อนหย่อนใจในเมอืง 

   มนีอ้ย 

 จัดระเบียบชุมชนเมอืง 

   ท่ีแออัด 

 ขุดลอกคู คลอง ท่ีตืน้เขิน 

   เพื่อเร่งระบายน้ า แก้ไข   

   ปัญหาน้ าท่วม และ 

   น้ าเนา่เสีย 

    เพิ่มงบประมาณด้าน 

   ส่งเสริมกีฬาในชุมชน 

   เพื่อห่างไกลปัญหา 

   ยาเสพติดให้ท่ัวถึง 

 จัดตัง้ศูนยส์่งเสริมและ 

    พัฒนาผลผลิตภัณฑ์  

    OTOP 

 เพิ่มงบประมาณในการ  

    ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

    สถานท่ีท่องเท่ียว 

    ท่ีส าคัญ 

  เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว/สถานท่ี 

    พักผ่อนหย่อนใจในเขต  

    เมอืงให้มากขึ้น 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพการ

พัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

2. จอมทอง 

 พื้นท่ี  712 ตร.กม. 

 ประชากร  
    65,893 คน แยกเป็น          
   ชาย 32,626  คน 
   หญิง 33,267  คน 
   จ านวนครัวเรือน 
   21,015 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                 
   6 ต าบล   103 หมูบ้่าน  
   3  อบต.   4  เทศบาล 

 พื้นท่ีท้ังหมดเป็นภูเขา    
    สลับซับซ้อนลาดเอียง 
    ไปทางทิศตะวันออก 
     จรดแมน่้ าปิง พื้นท่ี 
     การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ 
     ในบริเวณหุบเขาและท่ี 
     ลาดเชงิเขาจรดแมน่้ า 
     ปิง 
 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  
   24,500 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร 93,341ไร่ 

 พชืหลัก ได้แก่ ล าไย ข้าว  
    ถั่วเหลือง 

 มโีรงงานอุตสาหกรรมหลัก  
    คือ  โรงสีขา้ว 

 สถาบันการเงิน 6 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 มแีหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ  
   เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว  
   คือดอยอนิทนนท์ 

 เป็นพื้นท่ีปลูกล าไยท่ีมี 
   คุณภาพมสีินค้า OTOP  
   ระดับ  5  ดาว  ของจังหวัด  
   คือ ผ้าฝ้ายทอมือสีธรรมชาต ิ 
   บ้านสบเตี๊ยะ 

 มแีมน่้ าปิงไหลผ่านตลอด 
   แนวตะวันออกของอ าเภอ 

 มโีครงการพระราชด าริและ 
   โครงการหลวงในหลาย 
   พื้นท่ีของอ าเภอ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 สามารถพัฒนาเป็นตลาด 
   กลางแหล่งจ าหน่ายล าไย 
   และการส่งออกล าไย 
   ไปตลาดตา่งประเทศ 

 สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง 
   ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมอื 
  สีธรรมชาติ 

 สามารถพัฒนาแหล่ง 
   ท่องเท่ียวโดยเฉพาะการ 
   ท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ์ 
   เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ 
   ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

สภาพปัญหา 

 การขาดโอกาสในการน า 
   ตน้น้ ามาใช้อยา่งท่ัวถึง 
   โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 
  เนื่องจากไมม่แีหล่งกักเก็บ 
  น้ าเพียงพอและขาดระบบ 
  ชลประทานท่ีดี 

 ปัญหาขาดเอกสารสิทธ์ิ 
   ท่ีดนิท ากิน 

 ตน้ทุนการผลิตด้าน 
   การเกษตรสูง ราคา 
   ผลผลิตตกต่ า 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืช        
   เศรษฐกิจเชงิเดี่ยว   
   คือ ล าไย 

 เกษตรกรบางส่วนยังใช้การ 
   สูบน้ าด้วยเคร่ืองสูบน้ าท่ีใช้ 
   น้ ามัน  ท าให้ต้นทุนการ 
   ผลิตสูง 

 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า   
    เพื่อการเกษตรและ   
    อุปโภคบริโภค 

 ขยายพื้นท่ีรับน้ า  
   เพื่อการเกษตรโดยการ 
   ก่อสร้างสถานสีูบน้ าพลัง 
   ไฟฟา้ 

 เร่งรัดการออกเอกสาร 
   สิทธ์ิท่ีดนิ 

 ขยายเขตไฟฟา้เพื่อ 
   การเกษตรเป็นการลด 
   ตน้ทุนการผลิตทาง 
   การเกษตร 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

3. เชยีงดาว 

 พื้นท่ี 2,169 ตร.กม. 

 ประชากร  

    81,507 คน แยกเป็น 

    ชาย 41,144  คน 

    หญิง 40,363 คน 

    จ านวนครัวเรือน 

    27,621 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                    

    7 ต าบล  83 หมูบ้่าน       

    3  อบต.  6  เทศบาล 

 ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบแคบ      

    ของริมแมน่้ าปิง โดยท่ี 

    ทางหลวงเชียงใหม่- 

    ฝาง หมายเลข 107           

    ตัดผ่าน ขนานตามแนว 

    ยาวเหนือใต ้บริเวณ     

    พื้นท่ีราบมีความกวา้ง   

    ประมาณ 4 กิโลเมตร  

    คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ         

    48 ตารางกิโลเมตร   

    มคีวามแตกต่างของ 

    ความสูงในช่วง 300 –  

    400 เมตร ของระดับ 

    น้ าทะเลปานกลาง 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน   

    23,000 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร 

   70,835 ไร่ 

 พชืหลัก ได้แก่ ข้าวโพด  

    ข้าวเหนยีว ถั่วเหลือง  

    กระเทียม   ยาสูบ ถั่วลิสง  

    งา  มะม่วง ลิ้นจี่ และ    

    กล้วย 

 โรงงานอุตสาหกรรม 

    ท่ีส าคัญได้แก่   โรงงาน 

    สีขา้วขนาดเล็ก  5 แห่ง   

    โรงงานสีขา้วขนาดเล็ก  

    49 แห่ง   โรงงานแปรรูป 

     อาหาร 1 แห่ง  

 สถาบันทางการเงิน   

    ธนาคาร 3 แห่ง  

    ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  

    สาขาเชียงดาว ธนาคาร 

    เพื่อการเกษตรและ 

     สหกรณ์การเกษตร  

    สาขาเชียงดาว ธนาคาร 

    ออมสินสาขาเชียงดาว  

ลักษณะเด่น 

 มแีหล่งท่องเท่ียวทาง 

   ธรรมชาติ คือ  ดอยหลวง 

  เชียงดาวทางประวัติศาสตร์  

  คือ พระสถูปเจดีย์ 

  พระนเรศวรเมืองงาย 

 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  

   ฤดูฝน แมน่้ าปิง เมื่อฝนตก 

   หนักจะมปีริมาณน้ ามาก 

   จนล้นตลิ่งไหลท่วม 

   บ้านเรือนท่ีท าการเกษตร   

   ขณะท่ีหนา้แล้ง ไม่สามารถ      

   กักเก็บน้ าไวไ้ด้เนื่องจาก 

   ตื้นเขิน 

 ปัญหาด้านการคมนาคม 

   เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว 

   ไมส่ะดวก 

 ประชาชนบางส่วนไมม่ี 

    เอกสารสิทธ์ิท่ีดินท ากิน    

 โรงพยาบาลไม่สามารถ 

   รองรับผู้ป่วยอยา่งพอเพยีง 

    ปัจจุบันเป็น  โรงพยาบาล  

    ขนาด 30 เตยีง 

 ปัญหายาเสพตดิ 

 ปัญหาการบุกรุกป่า 

   ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 พื้นท่ีบางพื้นท่ี ของอ าเภอ 

   เชยีงดาวเป็นพื้นท่ีแคบๆ   

   เคร่ืองจักรเข้าถึงยากท าให้ 

   การด าเนนิการแก้ไขปัญหา 

   เป็นไปได้ยากล าบากและ 

   ล่าชา้ 

 ท่ีดนิของเกษตรกร  

   ส่วนใหญ่เป็นสิทธิท่ีท ากิน  

   ยังไมม่โีฉนดจึงท าให้ขาด 

   โอกาสในการเข้าถึงแหล่ง 

   ทุน 

 ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง 

   แก้ไขปัญหา 

   อุทกภัยและภัยแล้ง 

 พัฒนาปรับปรุงเส้นทาง 

   คมนาคมเชื่อมโยง 

   ถนนสู่แหล่งท่องเท่ียว 

 ปรับปรุงขยาย 

   โรงพยาบาลตกึอุบัติเหตุ 

   เพื่อรองรับผู้ป่วยท่ีเพิ่ม 

   มากขึ้น 

 เร่งรัดการตรวจเอกสาร   

   สิทธ์ิและออกเอกสาร 

   สิทธ์ิในท่ีดิน 

 สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

   เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 

   ยาเสพติดในพื้นท่ี 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

    

 

 เป็นพื้นท่ีชายแดนตดิต่อกับ    

   ประเทศ เพื่อนบ้าน (พมา่)  

   และมดี่านค้าขาย 

   ชายแดน (กิ่วผาวอก) 

ศักยภาพการพัฒนา 

 พื้นท่ีอ าเภอเชียงดาวเป็น 

   พื้นท่ี  ท่ีมีความอุดม 

   สมบูรณ์ท้ังทรัพยากร 

   ป่าไม ้ลักษะภูมิอากาศ  

   และทรัพยากรน้ าเหมาะแก่ 

   การท าการเกษตร  และ 

   ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท้ังนี้  

   อ าเภอเชียงดาวยังมยีา่น 

   ธุรกิจท่ีกวา้งพอสมควร  

   มท้ัีงนักท่องเท่ียวชาวไทย 

   และชาวตา่งชาติ 

 ด้านการท่องเท่ียว อ าเภอ 

   เชยีงดาวเป็นทางผ่านของ 

   หลายอ าเภอ จึงท าให้มี 

   นักท่องเท่ียวรู้จักนอ้ย  

   ขาดการประชาสัมพันธ์จาก 

   หนว่ยงานการท่องเท่ียว  

   และเส้นทางการคมนาคม 

   ยากล าบาก 

 ด้านผลผลิตตกต่ า  

  เนื่องจากอ าเภอเชียงดาว 

  ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 

  มาก การขยายหรือขนส่ง 

  สินค้าตอ้งผ่านพ่อค้า 

  คนกลางท าให้ถูกเอา 

   เปรียบด้านราคา 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

   มจี านวนมากแต่ขาด 

   การบริหารจัดการ 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

4.ไชยปราการ 

 พื้นท่ี ประมาณ             

   534.88 ตร.กม.  

 ประชากร  

    44,439 คน แยกเป็น 

    ชาย   21,960  คน                

    หญิง  22,479  คน   

    จ านวนครัวเรือน  

    16,192  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                  

   4  ต าบล  44 หมูบ้่าน         

   2  อบต.  2 เทศบาล 

 พื้นท่ีสว่นใหญ่ เป็นท่ี   

   ราบลุ่มล้อมรอบด้วย 

   ภูเขา 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 

   70,000 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

    85,872 ไร่ 

 พชืหลัก ได้แก่ กระเทียม 

 โรงงานอุตสาหกรรม 

    4 แห่ง 

 สถาบันการเงิน 4  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 มคีวามหลากหลายของ 

   วัฒนธรรม และวถิีชีวิตของ 

   ชนเผ่ามแีหล่งท่องเท่ียว 

   ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 

 มแีหล่งท่องเท่ียวธรรมชาต ิ 

   เชน่ถ้ าผีแมน กาดเมืองผี 

 มวีัดประจ าอ าเภอ  

   วัดพระเจ้าพรหมมหาราช 

ศักยภาพการพัฒนา 

 ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของ 

   ประชาชน 

 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

   เชงิอนุรักษ์ 

 

สภาพปัญหา 

 ปัญหายาเสพตดิ 

 ปัญหาภัยแล้ง 

 ปัญหาชนกลุ่มน้อย 

 ปัญหาหมอกควันไฟป่า 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ขาดท่ีท ากินท าให้มีการ 

   บุกรุกพื้นท่ีป่า 

 ตดิชายแดนส่งผลให้เกิด 

   ปัญหาตา่งๆ 

ความร่วมมอืระหวา่ง 

  ประชาชน 

 ประชาชนขาดความรู้ในการ 

    ประกอบอาชีพ 

 การเกษตรส่วนใหญ่อาศัย 

   แหล่งน้ าจากธรรมชาติ 

 

 การจัดระเบียบชุมชนและ 

   สังคม  การรักษา 

   ความสงบเรียบร้อย 

 การพัฒนาคุณภาพชวีิต 

   ของประชาชน 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

   อาชพีของประชาชน 

   ในแตล่ะหมูบ้่าน 

 การบริหารจัดการ 

    ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

    สิ่งแวดล้อม 

 เตรียมความพร้อมเพื่อ 

   ป้องกันปัญหาภัยแล้ง 

   ท่ีจะเกิดขึ้น 

 การพัฒนาการบริหาร 

   จัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

   สร้างการมสี่วนร่วม 

   ในท้องถิ่น 

 การพัฒนาระบบ 

   โครงสร้างพื้นฐาน 

   แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ 

   สบืสานศลิปวัฒนธรรม 

   ท้องถิ่น 
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สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

5. ดอยเต่า 

 พื้นท่ี  870  ตร.กม. 

 ประชากร  

    27,215 คน แยกเป็น 

    ชาย    13,674  คน 

    หญิง  13,541  คน 

    จ านวนครัวเรือน 

    9,368  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง             

    6  ต าบล  43  หมูบ้่าน 

    5  อบต.   1 เทศบาล 

  เป็นภูเขาเตี้ยและเนิน 

     สูงสลับกัน 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 

    38,380.37 บาท/ปี 

  พื้นท่ีการเกษตร  

    53,033 ไร่ 

  พชืหลัก ได้แก่ ล าไย  

    ถั่วเหลือง 

  สถาบันการเงิน  2 แห่ง  

    ธนาคารออมสินและ ธกส. 

ลักษณะเด่น 

  มแีหล่งท่องเท่ียวทาง 

    ธรรมชาตแิละวัฒนธรรม 

  มกีลุ่ม OTOP เด่น 

  มแีหล่งประมงน้ าจืด 

     ท่ีใหญ่ท่ีสุดในจังหวัด 

     เชียงใหม่ 

ศักยภาพการพัฒนา 

  มศีักยภาพในการพัฒนา 

    เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

  มศีักยภาพการพัฒนา 

     เป็นแหล่งประมงน้ าจืด 

สภาพปัญหา 

  ปัญหาภัยแล้งซ้ าซาก 

  ปัญหาการขาดเอกสาร 

     สิทธ์ิท่ีดินท ากิน 

  ปัญหาเส้นทางคมนาคม 

    ไมส่ะดวก 

  ปัญหาการขาดการพัฒนา 

     แหล่งท่องเท่ียว 

  ปัญหาการขาดการพัฒนา 

    ด้านการส่งเสริมอาชีพ 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

  ขาดการพัฒนาระบบ 

    ชลประทานท่ีจะน าน้ าจาก 

    ล าน้ าปิงมาใชป้ระโยชน์ 

  ขาดการพัฒนาแหล่ง 

    ท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 

    ของอ าเภอ 

 

  ก่อสร้างระบบส่งน้ า 

  ตดิตัง้ระบบสูบน้ า 

    ด้วยระบบไฟฟา้  

    และการขยายเขต 

    จ าหนา่ยไฟฟ้าสู่พืน้ท่ี 

    เกษตร 

  ให้มีการออก 

    พระราชกฤษฎกีา 

    ยกเลิกเขตป่าสงวน 

  การก่อสร้างและ 

    ปรับปรุงเส้นทาง 

    คมนาคม 

  ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุง  

    แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

6. ดอยสะเก็ด 

 พื้นท่ี ๗๔๙ ตร.กม. 

 ประชากร  

    ๖3,278 คน แยกเป็น 

    ชาย 30,512 คน  

   หญิง ๓2,766 คน  

   จ านวนครัวเรือน 

   ๒6,428 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง              

   ๑๔ ต าบล  ๑๑๒  หมูบ้่าน   

   ๒  อบต.   ๑๒ เทศบาล 

  เป็นป่าและภูเขาม ี   

    พื้นท่ีราบประมาณ  

    ๑ ใน ๕  ของพื้นท่ี 

    ท้ังหมด ท่ีราบส่วนใหญ่ 

    เป็นไร่นา มแีมน่้ าส าคัญ 

    ไหลผ่าน ๖ สาย 

  รายได้เฉลี่ยตอ่คน  

    ๓๖,๔๒๘ บาท/ปี 

  พื้นท่ีการเกษตร  

    ๕๒,๖๖๕ ไร่ 

  พชืหลัก ได้แก่ ข้าว ล าไย  

     มะมว่ง กระเทียม  

     หอมแดง ชา กาแฟ  

  โรงงานอุตสาหกรรม  

    ๔ แห่ง 

  สถาบันการเงิน ๓ แห่ง 

ลักษณะเด่น 

  มสีถานท่ีท่องเท่ียว เชน่  

    วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  

    หนองบัวพระเจ้าหลวง  

    เขื่อนแมก่วง  ศูนยศ์ึกษา 

    การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้    

    อันเนื่องมาจาก 

    พระราชด าริ 

ศักยภาพการพัฒนา 

  มรีะบบชลประทานแมก่วง 

  มศีักยภาพด้านการ 

    ท่องเท่ียว 

  มศีูนยศ์กึษาการพัฒนา 

    ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง 

    มาจากพระราชด าริ 

สภาพปัญหา 

  ปัญหาอุทกภัย 

  ปัญหาภัยแล้ง 

  ปัญหาไมม่ีเอกสารสิทธ์ิ                 

    ในท่ีดนิท ากิน 

  ปัญหาการขาดการพัฒนา 

    แหล่งท่องเท่ียว 

  ปัญหาเด็กเยาวชน 

    ส่วนใหญ่รับวัฒนธรรฒ 

    เมอืงมากกวา่ท้องถิ่น 

    เนื่องจากเข้ามาศกึษาและ 

    ท างานในเขตเมอืง 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

  ประสบปัญหาอุทกภัยและ 

     ภัยแล้ง 

  การขาดเอกสารสิทธ์ิของ 

    ประชาชน 

  การขาดงบประมาณ 

    ในการพัฒนาแหล่ง 

    ท่องเท่ียว 

  ขาดการมสี่วนร่วมของ 

    ประชาชนอย่างแท้จริง 

 

 

  พัฒนาโครงสร้าง 

    พื้นฐาน การสร้างอา่ง 

    เก็บน้ าและ ระบบ 

    ระบายน้ าอย่างเป็น 

    ระบบ 

  การออกเอกสารสิทธ์ิ 

    ให้กับประชาชน 

  ส่งเสริมและพัฒนา 

    แหล่งท่องเท่ียว 

    ในท้องถิ่น            

  ส่งเสริมและอนุรักษ์ 

    วัฒนธรรมท้องถิ่น 

    แก่เยาวชนเพื่อสืบทอด 

    จากรุ่นสู่รุ่นสืบไป 

  ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 

    ของประชาชนในการ 

    ด าเนนิกิจกรรม 

    เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

    ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 77 - 

 

อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

7.  ฝาง 

 พื้นท่ี 829.015 ตร.กม. 

 ประชากร  

   111,517 คน แยกเป็น 

  ชาย 55,457 คน 

  หญิง 56,060 คน 

 จ านวนครัวเรือน 

  40,704 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                    

    8 ต าบล   119 หมู่บ้าน     

    8 อบต.   2 เทศบาล 

  คล้ายกับแอ่งกระทะ   

    โดยม ีภูเขาสูงล้อมรอบ 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 

    47,852.72 บาท/ปี  

  พื้นท่ีการเกษตร  

    177,697 ไร่   

  พชืหลัก ได้แก่ ข้าว    

     ส้มเขียวหวาน 

  โรงงานอุตสาหกรรม  

     6 แห่ง 

  สถาบันการเงิน 9  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 พชืผลการเกษตร  

   พชืเมืองหนาว 

 สถานท่ีท่องเท่ียว เชน่  

   ดอยอ่างขาง อุทยาน 

   โป่งน้ าร้อน บ่อน้ ามันฝาง  

ศักยภาพการพัฒนา 

 ด้านการท่องเท่ียว 

 ด้านการเกษตร 

สภาพปัญหา 

  ปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาว  

     อุทกภัย 

  ปัญหาการจัดการ 

    ทรัพยากรน้ า  

  ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี 

     และชายแดน 

  ปัญหาต้นทุนการผลิต 

    ทางการเกษตรสูง ราคา 

    พชืผลทางการเกษตร 

    ตกต่ า 

 ปัญหาสินค้าจากประเทศ 

    เพื่อนบ้านลักลอบเข้ามา 

    จ าหนา่ยแข่งขันกับสินค้า 

    ในพื้นท่ี 

  ปัญหาเส้นทางคมนาคม 

    ไมส่ะดวก 

 ปัญหาแรงงานตา่งด้าว 

 ปัญหาท่ีท ากิน 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

  ราษฎรขาดเอกสารสิทธ์ิ 

    ในท่ีดนิท ากินท าให้มีการ 

    บุกรุกป่าสงวน 

 งบประมาณในการ 

   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   และการบริหารจัดการน้ า 

   มจี ากัด  

 พื้นท่ีสว่นใหญ่ท่ีจะพัฒนา 

   อยูใ่นเขตป่าสงวนท าให้ 

   ยากตอ่การดูแลของ 

   ท้องถิ่น  

  พัฒนาโครงสร้าง 

    พื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหา 

    ภัยแล้ง เช่น การขุดลอก 

    ล าน้ าสายส าคัญ  

    หนองน้ าสาธารณะท่ีใช้ 

    ในการเกษตร 

  สร้างชุมชนให้เข้มเข็ง 

    เพื่อแก้ไขปัญหายา 

    เสพตดิ 

  ส่งเสริมการเกษตร 

    เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

    พัฒนาผลผลิตให้มี 

    คุณภาพให้สามารถ 

    แข่งขันกับสินค้าจาก  

    ประเทศ เพื่อนบ้านได้ 

  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ถนน สะพานให้สามารถ 

    เชื่อมโยงถึงกันในแต่ละ 

    หมูบ้่าน ต าบล 

   จัดระบบแก้ไขปัญหา 

    แรงงานตา่งด้าวท่ีมี 

    เป็นจ านวนมาก 

    อยูใ่นพื้นท่ี ท้ังท่ีมี 

    บัตร และไมม่บัีตรฯ 

 เร่งรัดการตรวจเอกสาร   

   สิทธ์ิและออกเอกสาร 

   สิทธ์ิในท่ีดิน 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

8. พร้าว 

 พื้นท่ี  
     1,127.915 ตร.กม.  
 ประชากร  
    50,007 คน แยกเป็น 
    ชาย  24,840  คน                
    หญิง  25,167  คน  
    จ านวนครัวเรือน   
    17,811  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   
    11 ต าบล 109  หมูบ้่าน           
    4 อบต.  6 เทศบาล 
  เป็นพื้นท่ีลอ้มรอบด้วย     
     ป่าไม้และภูเขา 
    มพีื้นท่ีราบบางส่วน 
    อยู่ตรงกลางของพื้นท่ี 
 

  รายได้เฉลี่ยตอ่คน    
     37,752023 บาท/ปี 
  พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  
    449,617 ไร่ 
 พชืหลักได้แก่ มะม่วง 
   ล าไย มันฝร่ัง ข้าวหอมมะลิ   
   ถั่วเหลือง   
  มโีรงงานอุตสาหกรรม  
    81  แห่ง (รวมโรงสีขา้ว 
    และโรงงานขนาดเล็ก) 
  สถาบันการเงิน จ านวน   
    4  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

  มแีหล่งท่องเท่ียวทาง 
    ธรรมชาตท่ีิสวยงาม 
  มโีครงการหลวง 
    แมปู่นหลวง 
  มโีครงการเกษตรท่ีสูง 
     ดอยมอ่นล้าน 
   มแีปลงขยายพันธ์ุพืชของ 
     ศูนยว์จิัยพืชไร่เชียงใหม่ 
  เป็นแหล่งปลูกข้าวหอม 
     ดอกมะลิและมะมว่ง 
     น้ าดอกไม้ท่ีมีช่ือเสียง 

ศักยภาพการพัฒนา 

  มรีะบบชลประทานราษฎร์ 
     แมโ่ก๋น 
   มแีหล่งน้ าธรรมชาติ 
     ไหลผ่านหลายสาย ได้แก่  
     น้ าแมง่ัด  แมป๋ั่ง แมโ่ก๋น  
     แม่แวน แม่ขอด แม่ลาด 
     และน้ าแมว่ะ 
   สามารถเพิ่มมูลค่า 
     ผลผลิต  ข้าวหอม 
     ดอกมะลิ 105 มะมว่ง 
     น้ าดอกไม้เพื่อการส่งออก 

สภาพปัญหา 

   ปัญหาอุทกภัย 
   ปัญหาภัยแล้ง 
   ปัญหาตน้ทุนการผลิตสูง 
   เกษตรกรไมม่ท่ีีดนิท ากิน  
     เป็นของตนเอง/ไมม่ี 
     เอกสารสิทธ์ิในท่ีดนิท ากิน 
   การคมนาคมขนส่ง 
      ไมส่ะดวก 
   ท่ีดนิท ากินเสื่อมสภาพ  

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

  ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
  ปัญหาการคมนาคม 
     ไมส่ะดวก 
  เกษตรกรไมม่ีท่ีดนิท ากิน/ 
      ขาดเอกสารสิทธ์ิ 
  ขาดงบประมาณการ 
    ส่งเสริมอาชีพนอกฤดู 
    การเกษตร (อาชีพเสริม) 
  ขาดงบประมาณในการ 
    พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
  เป็นเมอืงปิดตามลักษณะ 
    ท่ีต้ัง ไมเ่ชื่อมโยงและ 
    เป็นทางผ่านไปยังเมือง 
    อื่น ๆ  

 

  ก่อสร้างอา่งเก็บน้ า 
    แม่สะรวมและแมง่ัด 
    ตอนบน 
  พัฒนาปรับปรุงบ ารุงดิน 
    ด้วยอนิทรียว์ัตถุ 
  สร้างถนนระหว่าง 
    อ าเภอ-จังหวัดให้ได ้
    มาตรฐาน 
  จัดสรรพื้นท่ีรัฐให้ 
    เกษตรกรท ากิน 
 ออกเอกสารสิทธ์ิให้แก่ 
   เกษตรกร 
 เพิ่มศักยภาพการผลิต 
   ข้าวหอมดอกมะลิ     
   105 และควบคุมการ 
   ผลิตให้ได้มาตรฐาน 
   ตลอดจนการบรรจุภัณฑ์ 
   ให้ทันสมัย 

  เพิ่มศักยภาพการผลิต 

    มะม่วงน้ าดอกไมใ้ห้ 

    มคีุณภาพมาตรฐาน 

    ตามท่ีตลาดต้องการ   

    และเพิ่มปริมาณการ 

    ส่งออกไปต่างประเทศ 

    ให้มากขึน้ 

  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

    ทางธรรมชาติ/ 

    วัฒนธรรม 
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สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพการ

พัฒนา 
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พัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

9. แม่แจ่ม 

 พื้นท่ี 2,713.75 ตร.กม. 

 ประชากร  

     56,766 คน แยกเป็น 

     ชาย 29,018 คน  

     หญิง 27,748 คน   

     จ านวนครัวเรือน  

    15,391 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   

    7 ต าบล   104 หมูบ้่าน          

     2 เทศบาล   6  อบต. 

  เป็นพื้นท่ีป่าและภูเขา     

    สูงชันทุรกันดาร  

    การคมนาคมไม่ 

    สะดวกอยูใ่นเขตป่า 

    สงวนเกือบท้ังพื้นท่ี 

    ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ 

    และภูเขาสูงชัน 

    ประมาณ 70 %  

    ของพื้นท่ี ท่ีราบเชิงเขา 

    ประมาณ 20 %  

    ท่ีราบสูงประมาณ  

    10 % 

 

 

 

 

 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

    59,976 บาท/ปี 

  พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

    194,481.25 ไร่ 

  พชืหลักได้แก่ ข้าวโพด 

    เลีย้งสัตว ์ ข้าว หอมแดง 

  สถาบันการเงิน 3 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

  มผี้าตนีจกท่ีได้ขึ้นทะเบียน 

   สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

  มโีบราณสถานและ 

    โบราณวัตถุอันล้ าค่า 

ศักยภาพการพัฒนา 

  ด้านการท่องเท่ียว 

  ด้านเศรษฐกิจ 

  ด้านสาธารณูปโภค 

    ขั้นพื้นฐาน 

 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ไฟฟา้ น้ าประปา ถนน 

  ปัญหาคุณภาพ ชวีิต 

    ด้านการศกึษา และ 

    สาธารณสุข  

  ปัญหาด้านทรัพยากร 

    ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

    การบุกรุกถางป่า 

  ปัญหาหมอกควัน 

    จากการเผาวัชพืชไร่ 

  ปัญหาการขาดเอกสาร 

    สิทธ์ิในท่ีดินท ากิน 

  ปัญหาราคาพืชผล 

     ทางการเกษตรตกต่ า 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 เป็นอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีกว้าง  

   และเป็นภูเขา  

 ขาดการพัฒนาคุณภาพ 

    ชวีติให้แก่ประชาชน 

 ขาดเอกสารสิทธ์ิ 

   ในท่ีดินท ากิน 

 งบประมาณในการพัฒนา 

   ในพื้นท่ีมีจ านวนจ ากัด 

    ท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    และการพัฒนาคุณภาพ 

    ชวีติ 

  โรงพยาบาลขาดแคลน 

    บุคลกร และครุภัณฑ์   

    ทางการแพทย์ 

    ท่ีเพยีงพอต่อการ 

    ให้บริการประชาชน 

    ในพื้นท่ี 

 ปรับปรุงระบบโครงสร้าง   

    พื้นฐานและพัฒนา 

    คุณภาพชวีิต 

 ก่อสร้าง ปรับปรุง อา่ง 

    เก็บน้ า เขื่อน และ 

    การวางกล่องเกเบ้ียน 

 เร่งรัดการออกเอกสาร 

   สิทธ์ิให้กับประชาชน 

 ส่งเสริมอาชพี  

   สร้างงาน  สร้างรายได้ 

   ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

 ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 

   ในการบริการจัดการ 

    ทรัพยากรธรรมชาติ 

    และสิ่งแวดล้อม 

    เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุก 

    เผาป่า ซึ่งเป็นปัญหา 

    หมอกควันส่งผลกระทบ 

    ในพื้นท่ีใกล้เคียง 

 พัฒนาระบบบริการ 

   สาธารณสุขเพิ่มบุคลากร 

   ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

    ท่ีเพยีงพอ 
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สภาพเศรษฐกิจ/ 
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แนวทางด าเนินการ 

10. แม่แตง 

พื้นท่ี 1,362.784 

  ตร.กม.   

ประชากร  

   74,364 คน แยกเป็น 

   ชาย 36,906  คน  

   หญิง  37,458  คน 

 เขตปกครอง                  

   13 ต าบล  

   120 หมูบ้่าน 

   10 อบต.  3  เทศบาล 

  พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม 

    เป็นท่ีสูงลาดเอียงและ 

    มพีื้นท่ีเป็นป่าสงวน 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน     

   28,168 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

    148,983 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ข้าวนาปี  

   ข้าวนาไร่ ถั่วเหลอืง  

  ถั่วลิสง ยาสูบ กระเทียม 

  ล าไย 

 โรงงานอุตสาหกรรม  

   73 แห่ง 

 สถาบันการเงิน 4  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 มสีถานท่ีท่องเท่ียวทาง 

   ธรรมชาติท่ีงดงาม  

   เชน่ อุทยานแห่งชาติ 

   ห้วยน้ าดัง  โป่งเดือด   

   น้ าตกบัวตอง 

ศักยภาพการพัฒนา 

 มศีักยภาพด้านการ 

   พัฒนาการเกษตร 

 มศีักยภาพการพัฒนา 

   การท่องเท่ียว 

 มศีักยภาพด้านการ 

   พัฒนาอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาอุทกภัยและ 

   ภัยแล้ง 

 ปัญหาความยากจนของ 

    ประชาชนในพื้นท่ี 

 การขยายตัวของปัญหา 

   ยาเสพติดในพื้นท่ี 

 การใชส้ารเคมีทางการ 

   เกษตรของเกษตรกร 

   ส่งผลให้มีต้นทุนในการ 

   ผลิตสูง 

 ปัญหาแรงงานตา่งด้าว 

 ปัญหาการขาดเอกสาร 

   สิทธ์ิในท่ีดินท ากิน 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ขาดเอกสารสิทธ์ิของ 

    ประชาชน 

 สภาพภูมิประเทศเป็น 

   ท่ีสูงลาดเอียงท าให้เกิด 

   อุทกภัยและภัยแล้ง 

 ขาดแคลนน้ าเพื่อการ 

   อุปโภค-บริโภคและ 

   การเกษตรในฤดูแล้ง 

 ขาดการมสี่วนร่วมในการ 

   แก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 

   ท้ังด้านการพัฒนาอาชีพ 

   ปัญหายาเสพติด 

 ขาดแคลนงบประมาณ 

   ในการส่งเสริมอาชพี 

   ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

   อยา่งต่อเนื่อง 

    

 สร้างแหล่งเก็บกักน้ า และ 

   เพิ่มจุดระบายน้ า  

  เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ 

   พื้นท่ีติดกับแมน่้ าปิง 

 เร่งรัดการตรวจสอบสิทธิ 

   ออกเอกสารสิทธ์ิให้กับ 

   ประชาชน พร้อมท้ังยกเลิก 

   เขตปฎิรูปท่ีดิน 

 ส่งเสริมอาชพีเพื่อสร้างรายได้ 

   ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

   และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง  

   เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ 

   ยั่งยืน 

 ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวทาง 

   ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

   เชื่อมโยงภาคเกษตรกรรม 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

11. แม่รมิ 

 พื้นท่ี  455  ตร.กม. 

 ประชากร               

    84,870 คน แยกเป็น  

    ชาย  41,789 คน               

    หญิง 43,081 คน  

    จ านวนครัวเรือน  

    37,200 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   

   11 ต าบล  92 หมูบ้่าน 

   7  อบต.  4  เทศบาล 

 เป็นพื้นท่ีราบมลีักษณะ    

    ลาดเอยีง มภีูเขา 

    ล้อมรอบ และ 

    เป็นป่าตน้น้ าล าธาร 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน   

   54,202 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

   จ านวน  47,799 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ข้าวนาปี   

   ข้าวนาปรัง ล าไย ถั่วเหลือง 

 โรงงานอุตสาหกรรม  

   13 แห่ง 

 สถาบันการเงิน  7 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

  มแีหล่งท่องเท่ียวทาง 

    ธรรมชาตท่ีิน่าสนใจ 

    มากมาย 

 ม ีOTOP เด่น 

ศักยภาพการพัฒนา 

 มทีรัพยากรธรรมชาติ 

   ท่ีอุดมสมบูรณ์ 

 มกีารรวมกลุ่มเกษตรกร 

   และกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็ง 

สภาพปัญหา 

  ปัญหาอุทกภัย 

  ปัญหาขาดแคลนน้ า 

  ปัญหาไฟป่า หมอกควัน 

  ปัญหาท่ีดนิท่ีท ากิน 

  ปัญหายาเสพติด 

  ปัญหาขาดการรวมกลุ่ม 

    ในการประกอบอาชพี 

  ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ 

   1 หมูบ้่าน คือหมูบ้่าน 

   พระบาทสี่รอย 

  แหล่งท่องเท่ียวทาง 

    ธรรมชาตเิร่ิมเสื่อมโทรม 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ขาดงบประมาณในการ 

   พัฒนาแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 

 ชุมชนขาดความเข้มแข็ง 

   และการมสี่วนร่วมของ 

   ประชาชน 

 ก่อสร้าง ปรับปรุง ฝาย  

    พร้อมประตูระบายทราย    

    และพนังเขื่อนหินเรียง 

  ก่อสร้างอา่งเก็บน้ า 

    เพื่อใชใ้นการเกษตร 

 สร้างท่ีอยู่อาศัยส าหรับ 

    คนจน 

 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ 

    เส้นทางเพื่อการ 

    ท่องเท่ียว 

  การส ารวจพื้นท่ีซ้ า 

     ค้นหาผู้คา้ แก้ปัญหา     

     ยาเสพตดิ 

 การให้ความรู้ 

    ประชาธิปไตยกับ 

    ประชาชน เพื่อสร้าง 

    ความเข้มแข็งทางสังคม 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

12. แม่วาง 

 พื้นท่ี 601.68 ตร.กม. 

 ประชากร  

    31,089 คน  

   จ านวนครัวเรือน    

   10,277 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   

   5   ต าบล  58  หมูบ้่าน 

   5  อบต. 1 เทศบาล 

  พื้นท่ีร้อยละ 80 เป็น    

    ภูเขาสูงและท่ีราบลาด      

    เอยีงไปทางทิศ 

    ตะวันออก ความสูงของ    

    พื้นท่ีท่ีสูงท่ีสุด 2,043 ม.      

    ซึ่งสูงรองจาก 

   ดอยอินทนนท์       

   มพีื้นท่ีป่าสงวน  

   92,300ไร่ และพื้นท่ี 

   การใช้ประโยชน ์   

   ประมาณ 3 ใน 4 ของ    

   พื้นท่ีท้ังหมด 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

    36,698 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

   จ านวน  51,129 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ หอมหัวใหญ่  

   ข้าวนาปี ล าไย พริกใหญ่   

   ข้าวโพด ถั่วเหลอืง  

   ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ 

   กะหล่ าปลี ผักกาดขาว 

   ถั่วลันเตา มันฝร่ัง  

  โรงงานอุตสาหกรรม   

    1 แห่ง   

ลักษณะเด่น 

  มแีหล่งท่องเท่ียวทาง 

    ธรรมชาตท่ีิสวยงาม  

  ม ีOTOP เด่น คือ  

    แหล่งผลิตและจ าหนา่ย 

    เรือใบจ าลอง  เกมไม้ 

  มพีชืเศรษฐกิจ ได้แก่  

    หอมหัวใหญ่ การผลิต 

    สาหร่ายเกลียวทอง พืชไม้ 

    เมอืงหนาว 

ศักยภาพการพัฒนา  

  โอกาสในการพัฒนา 

    ทางด้านการเกษตร  

    โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ     

    เนื่องจากพื้นท่ีเพาะปลูก 

    เป็นท่ีราบและมภีูมิอากาศ 

    เหมาะสม  

  มศีักยภาพในการพัฒนา  

    เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

  มศีักยภาพในด้าน 

    หัตถกรรม            

สภาพปัญหา 

 ปัญหาด้านการเกษตร 

 ปัญหาด้านการคมนาคม 

ปัญหาการขาดเอกสารสิทธ์ิ 

 ปัญหาแหล่งน้ า 

 ปัญหาด้านสังคม การพนัน 

    ยาเสพติด 

 ปัญหาอุทกภัย วาตภัย  

 ปัญหาการบุกรุกท าลายป่า 

   เพื่อท าการเกษตร 

 ปัญหาหมอกควัน 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 มลี าน้ า 7 สาย แต่ขาด 

   อา่งกักเก็บน้ าไวใ้ชใ้นฤดู 

   แล้ง และกันไมใ่ห้เกิด 

   น้ าท่วม 

 ขาดแคลนงบประมาณ 

   ในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

   ซ้ าซาก 

  ประชาชนขาดการวมกลุ่ม 

    ในการประกอบอาชพี 

  เกษตรกรขาดความรู้ดา้น    

    การตลาด การบรรจุภัณฑ์   

    และการเงิน 

 

 การสร้างห้องเย็นเก็บ  

   หอมหัวใหญ่เพื่อแก้ไข 

   ปัญหาราคาผลผลิต 

   ทางการเกษตรตกต่ า 

 ปรับปรุงเส้นทางถนน 

   ระหวา่งหมูบ้่านให้เป็น 

   มาตรฐาน 

  แก้ไขปัญหาเอกสารสิทธ์ิ 

    ท่ีดนิท ากินโดยใชว้ิธีการ 

    แปลงสินทรัพย์เป็นทุน 

  การสร้างอา่งเก็บน้ าและ 

     การป้องกันการกัดเซาะ 

     ตลิ่ง  

 เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

    ของชุมชนเพื่อให้ชุมชน 

    สามารถรวมตัวกัน  

    ร่วมคิด ร่วมท า แก้ไข 

    ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

13. แม่อาย 

 พื้นท่ี  736.7 ตร.กม. 

 ประชากร 62,952 คน 

   ชาย  31,731  คน 

   หญิง  31,221  คน 

   จ านวนครัวเรือน 

    24,794 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                         

   7 ต าบล  93 หมูบ้่าน 

  1 เทศบาล  6  ต าบล 

  เป็นพื้นท่ีภูเขาสูงต่ า   

     เรียงรายลาดไปสู่ ท่ีราบ   

    ลุ่มแมน่้ าฝาง แมน่้ ากก                      

    แมน่้ าแมอ่าย  

    และแมน่้ าลาว 

 

 

 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

    24,856  บาท/ปี 

  พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

     72,400 ไร่ 

  พชืหลัก ได้แก่ กระเทียม 

     ข้าว ส้ม ลิ้นจี่  

 โรงงานอุตสาหกรรม   

   52 แห่ง 

  สถาบันการเงิน 3 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 วัฒนธรรมชนเผ่า 13  

   ชนเผ่า 

 แหล่งท่องเท่ียวเชงินิเวศน ์ 

   ศาสนาและวัฒนธรรม 

ศักยภาพการพัฒนา 

 ด้านการพัฒนาการ 

   ท่องเท่ียว 

 ด้านการพัฒนาการเกษตร 

 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาขาดการส่งเสริมและ 

    พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

 ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ า 

    เพื่อการเกษตรและอุปโภค     

    บริโภค  

 ปัญหาอุทกภัยซ้ าซาก 

 ปัญหาไมม่ีเอกสารสิทธ์ิ  

    ในท่ีดนิท ากิน 

 ปัญหายาเสพตดิ 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ไมไ่ด้รับการส่งเสริมพัฒนา    

    แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี 

    ศักยภาพ 

 ขาดแคลนงบประมาณ 

    ในการพัฒนาแหล่งน้ า 

    และการแก้ไขปัญหา 

    เกิดอุทกภัยท าให้ผลผลิต 

     การเกษตรเสียหาย 

 พื้นท่ีสว่นใหญ่เป็นภูเขา 

    และเขตป่าไมแ้ละอุทยาน  

    ไมส่ามารถพัฒนาได้ 

  ประชาชนขาดเอกสารสิทธ์ิ 

    ในท่ีดนิท ากิน 

 

 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง 

   ท่องเท่ียว  

 ขุดลอกแมน่้ าฝางและ 

    ก่อสร้าง อา่งเก็บน้ า 

 เร่งรัดตรวจสอบสิทธ์ิและ 

   ออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดนิ 

   ท ากิน 

 สร้างความร่วมมือ  

   ระหวา่งภาครัฐ เอกชน 

   อปท.ในพื้นท่ีในการร่วม 

   กันแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 

   ท้ังด้านยาเสพตดิ สังคม 

    การพัฒนาอื่น ๆ 
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สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

14. เวียงแหง 

 พื้นท่ี 705  ตร.กม. 

 ประชากร  

     26 ,982  คน แยกเป็น 

     ชาย 13,591  คน  

     หญิง 13, 391  คน  

     จ านวนครัวเรือน               

     7,889  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                      

   3   ต าบล  23 หมูบ้่าน 

  พื้นท่ีเป็นภูเขา ป่าไม ้   

    ตน้น้ า ล าธาร 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

    36,756  บาท/ปี 

  พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

    31,250  ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ข้าว  

   กระเทียม ถั่วเหลอืง 

 สถาบันการเงิน 1 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 มแีหล่งท่องเท่ียวทาง 

    ธรรมชาติ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 พัฒนาการท่องเท่ียว 

    เชงินิเวศน์ และวัฒนธรรม 

    ชนเผ่า 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาอุทกภัยและวาตภัย 

 ปัญหาขาดแคลนน้ า  

    เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 

 ปัญหาการไมม่ีเอกสาร 

   สิทธ์ิในท่ีดินท ากิน 

 ปัญหาเส้นทางคมนาคม               

    ขาดการพัฒนา 

 ปัญหาขาดการพัฒนา 

    แหล่งท่องเท่ียว 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 พื้นท่ีอ าเภอห่างไกล 

   จากตัวเมอืง  

 เป็นภูเขาสูงชันและ  

   คดเคีย้ว 

 เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  

 อ าเภออยูใ่นเขตป่าสงวนฯ  

 ขาดงบประมาณในการ 

   พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

 

 ขุดลอกและซ่อมแซม 

   ปรับปรุงหน้าฝาย 

 ยกเลิกเขตปฏิรูปท่ีดนิ 

   ท่ีประกาศครอบคลุมไว ้ 

   เพื่อออกเอกสารสิทธ์ิ 

   ตอ่ไป 

 ปรับปรุงก่อสร้าง 

   เส้นทางคมนาคม 

 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
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การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

15. สะเมงิ 

 พื้นท่ี ๙๘๒  ตร.กม. หรือ     

    ๖๒๖,๒๕๐ ไร่ 

 ประชากร  

   ๒๓,311 คน แยกเป็น 

   ชาย ๑๑,๙29 คน  

   หญิง ๑๑,๓82  คน  

   จ านวนครัวเรือน     

   7,038 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                      

   ๕ ต าบล  ๔๕ หมูบ้่าน 

   ๔ อบต.  ๑  เทศบาล 

 พื้นท่ีสว่นใหญ่เป็นภูเขา    

    และป่าไม้ประมาณ       

   ๘๐  % ของพื้นท่ีท้ังหมด     

    มแีมน่้ าท่ีส าคัญ ๒  สาย      

    คือ แมน่้ าขานและแมน่้ า 

    สะเมิง 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 

    40,244.๐8 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

    62,357 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ข้าว  

   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กระเทียม  

   สตรอเบอร่ี  ถั่ว กะหล่ าปลี 

   เก๊กฮวย หญ้าหวาน มะมว่ง 

   กาแฟ พลับ เบญจมาศ 

 สถาบันการเงิน ๒  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

  สภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาและ 

    ป่าไม ้ท าให้ลักษณะ 

    ภูมิอากาศเย็นตลอดปี  

    เหมาะแก่การปลูกพืชผัก  

    เพื่อการบริโภคและการค้า  

    ตลอดปี 

 ประชากรมกีารด ารงชวีติ 

   แบบเศรษฐกิจพอเพยีง 

 ทรัพยากรธรรมชาต ิป่าไม้ 

   มคีวามอุดมสมบูรณ์  

   เหมาะแก่การส่งเสริม 

   เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

   เชงิอนุรักษ์ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 ด้านการท่องเท่ียว 

 ด้านการเกษตรกรรม 

 หมูบ้่าน/ชุมชนมีความ 

   เข้มแข็ง 

สภาพปัญหา 

 ด้านการคมนาคม ถนน 

   เชื่อมระหวา่งหมูบ้่าน 

   จ านวนมากเป็นถนนลูกรัง  

   เมื่อถึงฤดูฝนถนนได้รับ 

   ความเสียหายหลาย 

   เส้นทางประชาชนสัญจร 

   และใชล้ าเลียงพืชผล 

   ทางการเกษตรล าบาก  

 ไมม่กีารจัดระบบน้ า 

   เชน่ อ่าง เขื่อน เนื่องจาก  

   เป็นแหล่งผลิตอาหาร 

   แตข่าดแคลนน้ า 

   เพื่อการเกษตร 

 หลายหมูบ้่านอยูใ่นเขต 

   ป่าสงวนแห่งชาตหิรือเขต 

   อุทยาน ซึ่งไมส่ามารถออก 

   เอกสารสิทธ์ิได ้ บางพื้นท่ี 

   มกีารบุกรุกท่ีป่า เพื่อขยาย 

   พื้นท่ีท ากิน หรือลักลอบ 

   ตัดไม ้ท าลายป่า  เผาป่า  

  เพื่อขยายพื้นท่ีหาของป่า 

 ด้านระบบไฟฟา้ หยอ่มบ้าน 

   หลายแห่ง ยังไมม่ไีฟฟา้ใช ้ 

   เนื่องจากติดปัญหาตัง้อยู ่  

   ในเขตพื้นท่ีโซน A  

   หนว่ยงานด้านป่าไม ้

   ไมส่ามารถอนุญาตให้การ 

   ไฟฟา้เข้าไปด าเนินการ 

   ตดิตัง้ได้ 

 พัฒนาโครงพื้นฐาน 

   ด้านการคมนาคม 

   ขนส่ง ถนนเชื่อมระหวา่ง    

   หมูบ้่าน  

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   เพื่อการเกษตร เชน่ 

   ก่อสร้างฝาย เขื่อน  

   แก้มลิงรองรับน้ า 

   เพื่อการเกษตร 

 เร่งรัดกรมท่ีดิน  

   ด าเนนิการส ารวจออก 

   โฉนดท่ีดนิให้แก่ 

   ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตป่า 

   สนับสนุนแนวทางการ 

   ออกโฉนดชุมชน  

   สร้างความเข็มแข็งแก่ 

   ชุมชน/หมูบ้่านให้มี 

   ส่วนร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 

   ของรัฐ ในการดูแล 

   ป้องกันรักษาป่า 

 หนว่ยงาน อปท.  

    จัดระบบไฟฟา้พลังงาน 

    ให้แก่หมูบ้่านท่ีประสบ   

    ปัญหา และหนว่ยงาน 

    ด้านป่าไมค้วรพิจารณา 

    เสนออนุโลม ก าหนด 

    พื้นท่ีท่ีหมดสภาพป่า 

    จัดสรรให้ประชาชนได้ 

    อยู่อาศัยหรือท ากินได้ 

 ส่งเสริมการอนุรักษ์ 

   ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

   สิ่งแวดล้อม รณรงค์ไมใ่ห้  
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

   ประชาชนในพื้นท่ีขาดความ 

    กระตือรือร้นและมสี่วน 

    ร่วมในการพัฒนา 

 แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

   ขาดการดูแลพัฒนา 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

   มจี านวนมากแต่ขาดการ 

   บริหารจัดการท่ีดี 

 เกษตรกรขาดความสนใจ 

    ในการน าวิทยาการ 

    สมัยใหม่มาใชใ้นการ 

    แปรรูปผลิตภัณฑ์ 

 ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 

    เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่ง 

    ท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

 

   มกีารท าลายป่า 

   ตัดไม ้ควรมกีารปลูก 

   ป่าทดแทน 

 ปลูกจิตส านึกให้ 

    ประชาชนมคีวาม 

    กระตือรือร้นและมี 

    ส่วนร่วมในการพัฒนา 

    ท้องถิ่น 

 ประสานหนว่ยงานท่ี 

   รับผิดชอบเกี่ยวกับการ 

   ท่องเท่ียวเข้ามาชว่ย 

   ด าเนนิการพัฒนา 

   แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

16. สันก าแพง 

  พื้นท่ี 197.83  ตร.กม. 

  ประชากร                  

    77,978 คน แยกเป็น                      

    ชาย  37,058  คน                 

    หญิง 40,920  คน 

 เขตปกครอง                     

    10  ต าบล 100  หมูบ้่าน 

    5 อบต. 4 เทศบาลต าบล 

    1 เทศบาลเมือง 

 เป็นท่ีราบอยูต่อนกลาง    

   ของอ าเภอลาดเอียง 

   ไปทางทิศตะวันตก 

   เฉียงใต้บริเวณ        

   ลุ่มแมน่้ าออน  และ 

   พื้นท่ีภูเขาอยูท่าง 

   ทิศตะวันออกของ    

   อ าเภอเรียงขนาน เป็น 

   แนวเหนือ-ใต้ 

 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน   

    49,699.93 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

    51,784 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ข้าว ยาสูบ  

    พริก 

 โรงงานอุตสาหกรรม  

   145 แห่ง 

 สถาบันการเงิน 12 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 มสีถานท่ีท่องเท่ียวทาง  

   ธรรมชาติ 

 แหล่งอุตสาหกรรมไม้ 

   แกะสลักและหัตถกรรม 

   พื้นบ้าน 

ศักยภาพการพัฒนา 

 พัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

 พัฒนาเป็นศูนยก์ลางการ 

   ผลิตสินค้าหัตถกรรมและ 

   อุตสาหกรรม 

 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 

 ปัญหาขาดการพัฒนา                       

    แหล่งท่องเท่ียวและการ 

    คมนาคมเชื่อมโยง 

 ปัญหาการบริการด้าน 

   สังคมไมเ่พียงพอตอ่ความ 

    ตอ้งการของประชาชน 

 ปัญหาการขยายตัวของ 

   ชุมชน หมูบ้่านจัดสรร 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ 

   หมอกควัน 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ขาดการพัฒนาแหล่งเก็บ 

   กักน้ าท าให้พื้นท่ีประสบ  

   ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง 

 เส้นทางคมนาคมเข้าสู่ 

   แหล่งท่องเท่ียวไม่สะดวก 

 ขาดการพัฒนาสินค้า 

   หัตถกรรมเพื่อรองรับตลาด 

   สินค้าเฉพาะ 

 ขาดการพัฒนาอาชพี 

    อย่างต่อเนื่อง 

 ขุดลอกล าน้ า/ก่อสร้าง 

   แก้มลิงและปรับปรุง 

   ฝาย คลองส่งน้ า 

   เพื่อรองรับน้ าในชว่ง 

   ฤดูน้ าหลาก/ฤดูแล้ง 

 ก่อสร้างปรับปรุง 

   เส้นทางคมนาคม 

   เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 

   ในพื้นท่ี 

 ปรับปรุงศูนย์บริการ 

   สาธารณสุขพัฒนา       

   การศกึษาโรงเรียน 

   ในฝัน ก่อสร้างสนาม       

   กีฬาและจัดท าถนน 

   คนเมือง 

 บริหารจัดการปัญหา 

   ขยะ การขยายตัว 

   ของชุมชน 

 พัฒนาระบบในด้าน 

   การประชาสัมพันธ์ 

   การท่องเท่ียวในอ าเภอ 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

17. สันทราย 

 พื้นท่ี ๒๘๕ ตร.กม. 

 ประชากร              

     114,378 คน แยกเป็น 

     ชาย  ๕4,131 คน            

     หญิง  60,247 คน 

 เขตปกครอง                   

   ๑๒ ต าบล  ๑๒๙ หมูบ้่าน 

 ๑ เทศบาลเมือง 

   ๑๑ เทศบาลต าบล 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

     ๖๐,๓๙๕ บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

   จ านวน  ๕๙,๒00 ไร่ 

 พชืหลัก  ได้แก่  ข้าวนาปี  

   ถั่วเหลือง มันฝร่ัง  

   ล าไย  

 โรงงานอุตสาหกรรม  

   ๑๕ แห่ง 

 สถาบันการเงิน ๑๓ แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 ลักษณะพื้นท่ีเหมาะสมท่ีจะ 

   สร้างท่ีอยู่อาศัย มคีวาม 

   สมบูรณ์ทางด้านทรัพยากร 

ศักยภาพการพัฒนา 

 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ 

   อ าเภอ 

 พัฒนาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้ 

   เกิดความยั่งยนื 

 

สภาพปัญหา 

 การบุกรุกยึดครองท่ีดิน 

   ของรัฐและเอกชน 

 การกัดเซาะตลิ่งแมน่้ าปิง 

    ในฤดูน้ าหลาก 

 การใชส้ารเคมีทาง 

   การเกษตร 

 การขยายตัวของหมูบ้่าน 

   จัดสรรท าให้เกิดการบุกรุก 

   ล าเหมืองสาธารณะ 

 ขาดการวางผังเมืองท่ีดี 

 ขาดการวางแผนการตลาด 

  ด้านการท่องเท่ียวในการ 

  สร้างอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

  ของอ าเภอ 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 

   เฉพาะทาง 

 งบประมาณในการพัฒนา 

    มจี ากัด 

 การด าเนินนโยบายของ 

   รัฐบาลท้ังระดับชาติ 

  และท้องถิ่นไมม่คีวาม 

   ตอ่เนื่องในการพัฒนา 

   พื้นท่ี 

 

 

 

 

 เร่งรัดหนว่ยงานออก 

   ส ารวจสิทธิท่ีดินท ากิน 

 ก่อสร้างพนังกั้นน้ า 

   ป้องกันการกัดเซาะ 

   ตลิ่ง 

 ส่งเสริมความรู้ทาง 

   วชิาการด้านเกษตร 

   อนิทรีย์ 

 ป้องกันการบุกรุกล้ า 

   เหมอืงสาธารณะของ 

   หมูบ้่านจัดสรรเพื่อ   

   ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ า 

   ท่วมขังในระยะยาว 

 ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 

   ควรมสี่วนร่วมในการ 

   ก าหนดทิศทางการ 

   พัฒนาพื้นท่ี ท้ังด้าน 

   การเกษตร ท่องเท่ียว 

   สังคม สิ่งแวดล้อม 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

18. สันป่าตอง 

 พื้นท่ี 174.18  ตร.กม. 

 ประชากร  

    75,868  คน แยกเป็น 

    ชาย 36,336 คน  

   หญิง 39,532  คน 

   จ านวนครัวเรือน 

   28,251 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                  

   11   ต าบล 120 หมู่บ้าน 

   10   อบต. 3  เทศบาล 

 เป็นท่ีราบลุ่มเหมาะ    

   ส าหรับท าการเกษตร  

   มพีื้นท่ีภูเขาและป่าไม้    

  เล็กน้อย 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 

    47,188.89 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

   57,545 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่  ล าไย ข้าว  

    หอมใหญ่ ถั่วเหลือง  

 โรงงานอุตสาหกรรม  

    2  แห่ง 

 สถาบันการเงิน 7 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

  มแีหล่งประวัติศาสตร์  

    อารยธรรมล้านนา 

    เวยีงท่ากาน 

 เป็นแหล่งผลิตล าไยและ 

   ข้าวเหนียวคุณภาพดี 

 เป็นแหล่งภูมิปัญญา 

    ท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ 

    ไมแ้กะสลัก 

 มตีลาดนัดชุมชนขนาดใหญ่ 

   ท่ีสุดในภาคเหนือ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 พัฒนาการเกษตรและ 

   อุตสาหกรรมแปรรูป 

 พัฒนาแหล่งหัตถ- 

   อุตสาหกรรม 

 พัฒนาด้านการท่องเท่ียว   

   ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

   และเชงินิเวศน์ 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 

    ซ้ าซาก 

 ปัญหาเส้นทางคมนาคม 

   ช ารุดและจราจรตดิขัด 

 ปัญหาราษฎรขาดเอกสาร 

    สิทธ์ิในท่ีดินท ากิน 

 ปัญหาขาดการพัฒนา 

   แหล่งท่องเท่ียว 

 ปัญหาผลผลิตทางการ 

   เกษตรราคาตกต่ า 

 ปัญหายาเสพตดิในพื้นท่ี 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

   ไมเ่พียงพอไมม่แีหล่งเก็บ 

   กักน้ า 

 พื้นท่ีอ าเภอเป็นท่ีราบ 

   รองรับน้ าท่ีระบายมาจาก  

   พื้นท่ีอ่ืนท าให้เกิดปัญหา 

   น้ าท่วมซ้ าซาก 

 ขาดการวางผังเมืองท่ีดี 

 

 ก่อสร้างอา่งเก็บน้ า 

   แมข่าน 

 ปรับปรุงถนน 

   เรียบแมน่้ าปิงและ 

   สะพานข้ามล าน้ า 

 ส่งเสริมอนุรักษ์และ 

   พัฒนาเมอืง 

   ประวัติศาสตร์ 

   เวียงท่ากาน พัฒนา 

   ปรับปรุงภูมิทัศน ์               

   อา่งเก็บน้ าหนอง 

   สะเรียมแหล่งท่องเท่ียว 

   ท่ีส าคัญ 

 พัฒนาผลผลิตทาง 

   การเกษตร และส่งเสริม 

   การรวมกลุ่มของ 

   เกษตรกร 

 สร้างความเข้มแข็ง 

   ในหมู่บ้านชุมชน 

   เพื่อแก้ไขปัญหา 

   ยาเสพติด 
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19. สารภี 

 พื้นท่ี ๙๗.๔๕  ตร.กม. 

 ประชากร  

    77,126 คน แยกเป็น 

    ชาย  36,421   คน  

    หญิง  40,705  คน  

    จ านวนครัวเรือน  

    19,276  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   

   ๑๒  ต าบล ๑๐๖  หมูบ้่าน  

   ๑  อบต.  ๑๑  เทศบาล 

   ต าบล 

  เป็นท่ีราบลุ่มเหมาะ    

    ส าหรับท าการเกษตร 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

    ๕๙,๗๑๗.๘๙ บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

   จ านวน ๖๔,๗๒๗ ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ล าไย ผัก 

 โรงงานอุตสาหกรรม  

   ๑๐ แห่ง 

 สถาบันการเงิน ๔ แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 มแีหล่งท่องเท่ียวเชงิ 

   ประวัติศาสตร์และ 

   วัฒนธรรมล้านนาท่ีส าคัญ 

 มถีนนท่ีมีทัศนยีภาพ 

   สวยงามและเป็นเอกลักษณ ์

  มผีลิตภัณฑ์ OTOP เด่น 

ศักยภาพการพัฒนา 

  พัฒนาด้านการเกษตร 

  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทาง   

    ประวัตศิาสตร์ 

  พัฒนากลุ่มอาชีพ 

    ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

สภาพปัญหา 

  ปัญหาผลผลิตล าไย   

     ล้นตลาดและราคาตกต่ า 

     ผลิตพืชเชิงเดี่ยว 

  ปัญหาอุทกภัย 

  ปัญหาวาตภัย 

  ปัญหาภัยแล้ง 

  ปัญหาหมอกควัน 

  การขยายตัวของหมูบ้่าน 

     จัดสรรเกิดปัญหา 

     สิ่งแวดล้อม ขยะ น้ าเสีย 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 เกษตรกรผู้ปลูกล าไย 

   ขาดความรู้ดา้นการผลิต 

   และเทคโนโลยี 

  เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม 

    ริมแมน่้ าปิง  ท าให้ประสบ 

    ภาวะน้ าท่วมเป็นประจ า 

 ประชาชนยังคงมีความเชื่อ 

   ในการเผากิ่งไมใ้บไม้แห้ง 

   และเผาหนา้ดินก่อนท าการ 

   เกษตรคร้ังตอ่ไป 

 เส้นทางคมนาคมคับแคบ 

   โดยเฉพาะสายต้นยาง 

 

 

 

 

 ให้ความรู้แก่เกษตรกร 

   ชาวสวนล าไยด้านการ 

   ผลิตและเทคโนโลยี 

 ขุดลอก คู คลอง 

   เพื่อรองรับการระบาย 

   น้ าในชว่งฤดูฝน 

 ส่งเสริมให้มีการยอ่ย 

   สลายกิ่งไม้ ใบไม้ 

   ทดแทนการเผา   

 ส่งเสริมให้ชุมชน  

   ท้องถิ่นมสี่วนร่วม 

   ในการแก้ไขปัญหา 

   สิ่งแวดล้อม 

 ปรับปรุงพัฒนา 

   เส้นทางคมนาคม 

  สายตน้ยางให้มีความ 

   ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

 

 

 

 

 



- 91 - 

 
 

อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

20. หางดง 

 พื้นท่ี  ๒๒๘ ตร.กม. 

 ประชากร  

   ๗8,915 คน แยกเป็น 

   ชาย  ๓7,741  คน  

   หญิง  41,174   คน  

  จ านวนครัวเรือน  

  ๓7,431 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                  

  ๑๑  ต าบล  

   ๑๐๙ หมูบ้่าน 

 พื้นท่ีสว่นใหญ่               

   เป็นภูเขา เขตอุทยาน   

   แห่งชาต ิและป่าสงวน  

   มพีื้นท่ีราบเล็กน้อย 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน    

    57,798.35 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

   จ านวน  30,184.93 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ข้าว   

    ถั่วเหลือง  ล าไย    

 โรงงานอุตสาหกรรม  

    45 แห่ง 

 สถาบันการเงิน 16  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 เป็นศูนยก์ลางการผลิต  

   งานไมแ้กะสลักและเป็น 

   แหล่งส่งออกใหญ่   

   แหล่งหนึ่งของภาคเหนือ 

   ตอนบน 

 มหีมูบ้่านหัตถกรรมดินเผา 

   ท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ ๑๕๐ ปี  

 มแีหล่งท่องเท่ียวโบราณ 

   สถานท่ีมีสถาปัตยกรรม 

   แบบพื้นเมืองท่ีสมบูรณ์  

   และสวยงามของภาคเหนือ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 การพัฒนาอุตสาหกรรม   

  ครัวเรือน โดยภูมิปัญญา 

  ท้องถิ่นด้านแกะสลัก  

 พัฒนาเป็นศูนยก์ลาง 

   บริการการท่องเท่ียวของ 

   จังหวัด 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  

   ท่ีมีช่ือเสียง  โดยเฉพาะ 

   หัตถกรรมไม้แกะสลัก 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาขาดแคลนน้ า  

   เพื่ออุปโภคบริโภคและ 

   ท าการเกษตรในฤดูแล้ง 

 ปัญหาน้ าท่วม 

 ปัญหาเส้นทางคมนาคม 

   เชื่อมโยงหมูบ้่านท่องเท่ียว 

   คับแคบ  

 ปัญหาส ังคม การพนัน  
   ยาเสพติด การวา่งงาน 

   แรงงานต่างด้าว 

 ปัญหาผู้สูงอายุไมส่ามารถ 

   พึ่งพาตนเองได้ 

  ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ไมม่แีหล่งเก็บกักน้ า   

   ท าให้ประสบกับภาวะ 

   น้ าท่วม  

 สถานท่ีท่องเท่ียวไมไ่ด้รับ 

   การพัฒนาและ 

   ประชาสัมพันธ์  เส้นทาง 

   คมนาคมคับแคบ 

   ไมส่ะดวก  ท าให้การจราจร 

   ตดิขัด 

 สถาบันครอบครัว 

   ไมเ่ข้มแข้ง ปล่อยปละ 

   ละเลยลูกหลาน และ 

   ผู้สูงอายุ 

 

  ก่อสร้างระบบประปา 

    ผิวดินอา่งเก็บน้ า 

    วังหลวง 

  ก่อสร้างรางส่งน้ า 

     ป้องกันน้ าท่วม 

  ก่อสร้างและปรับปรุง 

     ถนนเชื่อมโยง 

     การท่องเท่ียวบริเวณ 

     บ้านถวาย 

  ส่งเสริมอาชพีให้ 

    แก่ผู้สูงอายุ  

    ผู้ว่างงานให้สามารถ 

    ด ารงชวีิตในสังคม 

    โดยไมต่อ้งพึ่งพา 

    ผู้อ่ืน 

  ส่งเสริมความเข้มแข็ง 

    ให้แก่สถาบันครอบครัว 
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21. อมก๋อย 

 พื้นท่ี 2,099.83 ตร.กม. 

 ประชากร                

    58,944 คน แยกเป็น   

    ชาย  29,749  คน               

    หญิง  29,195  คน  

    จ านวนครัวเรือน                

    18,010 ครัวเรือน   

 เขตปกครอง                   

   6  ต าบล 95 หมูบ้่าน  

   6  อบต. 1  เทศบาล 

  เป็นภูเขาสลับซับซ้อน  

     สามารถแบ่งได้     

     ออกเป็น  2 เขตย่อย 

     ดังนี้ 

     1. เขตภูเขาสูงเป็นตน้    

        ก าเนิดของต้นน้ า      

        ล าธาร คิดเป็นพื้นท่ี   

        ประมาณร้อยละ80 

        ของพื้นท่ี 

     2. เขตภูเขาเตี้ยคิดเป็น 

         พื้นท่ีร้อยละ 20  ของ    

         พื้นท่ี 

 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

    27,020 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

     39,858 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ มะเขือเทศ    

   พริกใหญ่ กะหล่ าปลี กาแฟ   

  สถาบันการเงิน 2 แห่ง  

   คือธนาคารออมสิน และ 

   ธนาคารเพื่อการเกษตร      

   และสหกรณ์การเกษตร

ลักษณะเด่น 

  มแีหล่งท่องเท่ียว ทาง 

    ธรรมชาต ิศาสนา และ 

    วัฒนธรรมชนเผ่า  

ศักยภาพการพัฒนา 

   พัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

     เชงินิเวศน์ 

  จัดตัง้เว็ปเซต์  

     www.omkoi.org 

     เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

  การพัฒนาด้านการเกษตร 

    และอุตสาหกรรมแปรรูป 

 

 

สภาพปัญหา 

   ปัญหาการคมนาคม 

     ระหวา่งอ าเภอ ต าบล  

     หมู่บ้าน ไม่สะดวก 

  ปัญหาการขาดแคลนน้ า             

    เพื่ออุปโภคและบริโภคใน       

     ฤดูแล้ง 

  ปัญหาป่าไมถู้กท าลาย 

    และดินถล่ม 

   ปัญหาขาดเอกสารสิทธ์ิ 

     ในท่ีดนิท ากิน 

  ปัญหามลพิษ หมอกควัน 

    ไฟป่า 

  ปัญหาโรคตดิต่อหรือ 

    โรคระบาดท้ังคนและสัตว์ 

  ปัญหาการสื่อสาร 

    โทรคมนาคมไมท่ั่วถึง 

  ละเลยวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    ความมคีุณธรรม  

    จริยธรรม 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

  สภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีสูง 

    และแหล่งต้นน้ าล าธาร 

    ไมส่ามารถพัฒนาได้ 

  การถางป่าเพื่อท าไร่ 

    เลื่อนลอยประชาชน 

   ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา 

   ฐานะยากจนและ 

   การศกึษาต่ า 

 ขาดการส่งเสริมอาชพี 

   การเกษตรอยา่งต่อเนื่อง 

  สร้างถนนเครือข่าย 

    เชื่อมโยง (เส้นวงแหวน   

    4 ต าบล) 

  จัดท าฝายแม้ว ปลูกป่า 

    เพิ่มเตมิ และอพยพ    

    ประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณตน้ 

    น้ าชั้น  1 A  มายังเขต 

    ปฏิรูปท่ีดนิ  

  สนับสนุนกิจกรรมการ 

    ปฏิรูปท่ีดนิในพื้นท่ีนิคม 

    เศรษฐกิจพอเพยีง 

  ก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ า 

    ขนาดใหญ่ 

  ส่งเสริมอาชพีให้แก่ 

    ประชาชนในพื้นท่ี 

    อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ 

    วัฒนธรรมของท้องถิ่น  

    ปลูกฝังให้มีคุณธรรม 

    จริยธรรม 

 

      

 

http://www.omkoi.org/
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22. ฮอด 

 พื้นท่ี 1,430.38 ตร.กม. 

 ประชากร                               

     43,482 คน                          

     จ านวนครัวเรือน  

     12,799  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   

    6 ต าบล   61 หมูบ้่าน 

  เป็นท่ีราบลุ่มเชงิเขา  

     ท่ีราบสูง และภูเขา 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 

179,869 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

   63,270 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ล าไย  

    กะหล่ าปลี  มะเขือเทศ  

    ไมด้อกไม้ประดับ 

 โรงงานอุตสาหกรรม    

    50 แห่ง 

 สถาบันการเงิน 4  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 มแีหล่งท่องเท่ียวเชงิ 

   ประวัติศาสตร์ อารยธรรม   

   เมืองฮอดเก่า และแหล่ง 

   ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

  เป็นชุมทางคมนาคม 

ศักยภาพการพัฒนา 

 พัฒนาเป็นศูนยก์ลางด้าน 

   เศรษฐกิจการค้าขายและ 

   ชุมทางการคมนาคม 

 พัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

   เชงิประวัติศาสตร์ ศาสนา 

   และวัฒนธรรม และการ 

   ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

 

สภาพปัญหา 

  ปัญหาอุทกภัย  

  ปัญหาภัยแล้ง  

  ปัญหาขาดเอกสารสิทธ์ิ                

    ในท่ีดนิท ากิน 

  ปัญหาราคาผลผลิตทาง    

    การเกษตรตกต่ า 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

  เนื่องจากพื้นท่ีบางส่วน  

    เป็นท่ีราบลุ่มเป็นจุดรวม 

    ของแม่น้ าท าให้ประสบ 

    ปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน  

   และขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

   ประชาชนขาดเอกสาร 

     สิทธ์ิในท่ีดนิท ากิน  

     ขาดโอกาสในการพัฒนา 

 

 

การแก้ไขปัญอุทกภัย 

 จัดท าโครงการก่อสร้าง 

   แก้มลิงหนองหลวง  

   หมู ่8 ต าบลบ้านตาล   

   เพื่อระบายน้ าเข้าพื้นท่ี 

   หนองหลวงและกักเก็บน้ า 

  ไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง อีกท้ังปรับ 

  ภูมิทัศนใ์ห้เป็นแหล่ง 

  ท่องเท่ียว  แหล่งการ 

  ประมง  หรือจัดท าเป็น 

   สถานีประมงน้ าจืด 

 ขุดลอกแมน่้ าปิง   

   แมน่้ าแจ่ม  เพื่อให้น้ าไหล 

   สะดวก ไม่เอ่อล้นฝั่งท่วม 

   บ้านเรือน ไร่นา 

 สร้างฝายแมว้ (Check   

   dam) เฟือ่ฟื้นฟูแหล่ง 

    ตน้น้ าล าธาร 

  ก่อสร้างถนนลาดยาง 

    เลี่ยงเมืองฮอด 

    เพื่อป้องกันน้ าทะลัก 

    เข้าท่วมเขตชุมชน และ 

    เส้นทางคมนาคม 

    ก่อสร้างถนนเลี่ยง 

    เส้นทางน้ าท่วม  

    ถนนฮอด – วังลุง เชื่อม 

    ระหวา่ง ต. หางดง –  

     ต.ฮอด – ต.นาคอเรือ  

    แก้ไขปัญหาคมนาคม  

    3 ต าบล 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

   การแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ 

1. จัดท าโครงการส่งเสริม 

    อาชพี เพิ่มรายได้  

    ลดตน้ทุนการผลิต 

    ทางการ เกษตร  หันมา 

    ใช้เกษตรอินทรีย์ให้แก่ 

    เกษตรกร  พัฒนา 

    ศักยภาพ สร้างชุมชน 

    เข็มแข็ง สามารถ 

    เข้าถึงแหล่งทุนได้ โดยใช้ 

    หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

    และเกิดความยั่งยนื 

    ในการด ารงชีพ 

2. การจัดท าโครงการท่ี 

     ปรึกษา เช่นแนวทาง    

    พัฒนาแหล่งอารยธรรม 

     เมอืงฮอดเก่าแก่ 

     พระเจ้าโท้  ต าบลฮอด  

     อ าเภอฮอด  หรือ 

     มอบหมายนักวชิาการ 

    ด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

    ท าการศกึษาวจิัย 

3. การจัดท าโครงการ 

    พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

    สวนสนบ่อแก้ว ต าบล 

    บ่อหลวง อ าเภอฮอด 

4. การพจิารณาให้จัดตัง้ 

    ศาลจังหวัด ส านักงาน 

    อัยการจังหวัด เรือนจ า  

    ในพื้นท่ี  อ าเภอฮอด 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

   5. จัดท าโครงการขยาย 

   ถนน 4 ช่อง ทางถนน 

   สาย 1133 จากสาย 

   แยกปากทางดอยเตา่  

   ไปยังอ าเภอลี ้จังหวัด 

  ล าพูน เพื่อเชื่อมต่อ 

   กับโครงการขยายถนน 

   ขนาด 4 ช่องทาง 

   จากล าพูนไปยังอ าเภอลี ้ 

    ถนน สาย 106  

    เพื่อเชื่อมต่อไปยังอ าเภอ 

    เถิน  จังหวัดล าปาง  

    สู่ถนนสายเอเชยี  

    อันจะชว่ยให้การ 

    คมนาคมของกลุ่มอ าเภอ 

    สายใตข้องจังหวัด 

     เชียงใหม่ จังหวัด 

     แมฮ่่องสอน  เพื่อขนส่ง 

     พืชผลทางการเกษตร 

    ไปยังกรุงเทพมหานคร 

    และสินค้าอุปโภค 

    บริโภคมายังพื้นท่ีได้ 

    อย่างสะดวกรวดเร็ว 

การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

โดยเฉพาะการขาดแคลน

น  า เพื่ออุปโภคบริโภค 

และเพื่อการเกษตร 

1.  สร้างอา่งเก็บน้ าขนาด 

      ใหญ่ทุกต าบล ๆ ละ 

      1 แห่ง  รวม 6 แห่ง 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

        2.  ขยายระบบ
น้ าประปาส่วนภูมิภาค 

การแก้ไขปัญหาการไม่

มเีอกสารสิทธิ์ในที่ท า

กนิของเกษตรกร 
1. พิจารณาเร่งรัดในการ 
    ตรวจสอบสิทธ์ และ 
    ออกเอกสารสิทธ์ิ  
    ในพื้นท่ีนิคมสหกรณ์ 
    แมแ่จ่ม นคิมสร้าง 
    ตนเองเขื่อนภูมิพล 
    จังหวัดเชยีงใหม่ 
2. พจิารณาเร่งรัดในการ 
     ตรวจสอบสิทธ์ิ และ 
     กันพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย  
     ดั้งเดิม ออกจากเขต 
     อุทยานแห่งชาติ 
     ออบหลวง เขตอุทยาน 
     แห่งชาตแิมโ่ถ  
     (เตรียมการ)  
      เขตป่าสงวน 
3. พจิารณาเร่งรัดในการ 
    ตรวจสอบสิทธ์ิ และมี 
    การรับรองสิทธ์ิหรือ 
    มาตรการตามนโยบาย 
    แปลงสินทรัพยใ์ห้เป็น 
    ทุนในเขตอุทยาน 
    แห่งชาติออบหลวง  
    เขตอุทยานแห่งชาติ 
    แมโ่ถ (เตรียมการ)  
    เขตป่าสงวน เขต   
   หนังสือส าคัญส าหรับ 
   ท่ีหลวง (นสล.) ใช้ 
   ประโยชนข์องเขื่อนภูมิ 
   พลในบริเวณท่ีน้ าท่วม 
   ไมถ่ึง 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

23. ดอยหล่อ 

 พื้นท่ี 219 ตร.กม. 

 ประชากร                  

    26,347 คน แยกเป็น  

   ชาย 12,992  คน              

   หญิง 13,355 คน   

   จ านวนครัวเรือน                   

   10,519  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                     

   4 ต าบล  54 หมูบ้่าน 

   1 อบต. 3 เทศบาล 

  เป็นท่ีราบเชงิเขาลาด   

    สูงเอียงจากระดับ  

    น้ าทะเลปานกลาง     

    ประมาณ 300 – 400 ม.          

    มคีวามยาวจากทิศเหนือ 

    ไปทิศใต้ประมาณ  

    15 กม. 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

    50,112.92 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร จ านวน  

   38,147 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ล าไย ข้าว 

   ถั่วเหลือง พริก มะเขือเทศ 

   ฟักทองแฟนตาซี  

 โรงงานอุตสาหกรรม    

   11  แห่ง 

 สถาบันการเงิน 1 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

   มแีหล่งท่องเท่ียว 

    เชงิประวัติศาสตร์ 

    แหล่งท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ์ 

ศักยภาพการพัฒนา 

  พัฒนาด้านการเกษตร 

  พัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

  ส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์ 

    ศลิปวัฒนธรรม และ 

    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  พัฒนาด้านการศกึษา 

สภาพปัญหา 

 ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ า 

    เพื่ออุปโภคบริโภค และ 

    การเกษตร 

 ปัญหาอุทกภัย 

ปัญหาประชาชนมีรายได้ต่ า  

 ปัญหาการเปลี่ยนแปลง                 

   วถิีชีวิตทางสังคม 

 ปัญหาการคมนาคมไม่ 

   สะดวก  

 ปัญหาการว่างงาน 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 พื้นท่ีเป็นหินปูนท าให้ 

    น้ าบาดาลไมม่คีุณภาพ  

    เพื่ออุปโภคบริโภค 

  ขาดแคลนแหล่งน้ า  

    เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 

 เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก 

 ขาดการพัฒนาและ 

   ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 

 

 ก่อสร้างระบบประปา 

   ให้ได้คุณภาพวางท่อ 

   ส่งน้ า จากอา่งเก็บน้ า  

   ผันน้ าจากล าน้ าแม่วาง  

   และขุดลอกอา่งเก็บน้ า 

  ก่อสร้างสถานสีูบน้ า 

    ด้วยไฟฟา้ และเจาะ 

    บ่อบาดาล เพื่อ 

    การเกษตร 

  ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน 

    ตลิ่งพัง 

  จัดสรรท่ีดนิท ากินแก่ 

    ราษฎร จัดตัง้ศูนย์ 

    เพาะเห็ดครบวงจร  

    ส่งเสริมพัฒนา OTOP  

    สร้างศูนย์เศรษฐกิจ 

    ชุมชน ระดับต าบล   

    พัฒนาศักยภาพ      

    ผู้น าชุมชน 

 พัฒนาระบบการ 

   จัดการเรียนรู้ตามแนว 

   ปฏิรูปการศกึษา 

 พัฒนาโครงสร้าง 

   พื้นฐานเส้นทาง 

   คมนาคม 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

24. แม่ออน 

 พื้นท่ี 492.83  ตร.กม. 

 ประชากร  

    21,405 คน  

 เขตปกครอง                     

    6 ต าบล   49 หมูบ้่าน 

 เป็นป่าและภูเขา  

   มพีื้นท่ีราบ ประมาณ  

   1  ใน 5  ของพื้นท่ีราบ 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน  

    47,390.34 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

    จ านวน  34,126 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ข้าวโพด 

    ฝักออ่น ไมด้อกไม้ประดับ  

   เห็ดหอม ใบชา  

 สถาบันการเงิน  1  แห่ง 

ลักษณะเด่น 

 แหล่งท่องเท่ียวทาง 

   ธรรมชาติท่ีสวยงาม 

  มศีูนยก์ารพัฒนาโครงการ 

    หมูบ้่านเกษตรและ 

    สหกรณ์  85 ไร่                 

    อันเนื่องมาจาก 

    พระราชด าริ 

 ศักยภาพการพัฒนา 

  เนื่องจากมีระบบ 

    ชลประทานแมก่วง 

  มศีักยภาพด้านการ 

    ท่องเท่ียว 

สภาพปัญหา 

  ปัญหาอุทกภัย  

  ปัญหาภัยแล้ง 

  ปัญหาขาดเอกสารสิทธ์ิ   

     ในท่ีดนิท ากิน 

 ปัญหาขาดการพัฒนา 

    แหล่งท่องเท่ียว 

 ปัญหาการคมนาคมขนส่ง 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

   หมอกควัน ขยะ  

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 ประสบปัญหาอุทกภัยและ 

    ภัยแล้ง 

 การขาดเอกสารสิทธ์ิของ   

   ประชาชน 

 การขาดงบประมาณในการ 

   พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

 การขาดงบประมาณในการ 

   พัฒนาอาชพี คุณภาพชวีิต 

 

 

 การสร้างอา่งเก็บ 

  น้ าและระบบระบาย 

  น้ า 

 การพัฒนาการ 

   ท่องเท่ียวโดย 

   จัดตัง้ศูนย์ OTOP  

 การออกเอกสาร 

  สิทธ์ิให้กับประชาชน 

 ส่งเสริมอาชพีให้แก่ 

   ประชาชนในพื้นท่ี 

   อยา่งต่อเนื่อง 

 พัฒนาแหล่ง 

   ท่องเท่ียวในท้องถิ่น 

 ส่งเสริมการมี 

   ส่วนร่วมในการ 

   แก้ไขปัญหา 

   สิ่งแวดล้อมขยะ 

   หมอกควัน 
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อ าเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ

การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด

การพัฒนา 
แนวทางด าเนินการ 

25. กัลยานิวัฒนา 

 พื้นท่ี  647.58 ตร.กม. 

 ประชากร  

   11,137 คน  แยกเป็น 

   ชาย   5,785 คน 

   หญิง  5,352 คน 

 เขตปกครอง 

   3   ต าบล 

   21  หมู่บ้าน 

 ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา  

   

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 

    30,000 บาท/ปี 

 พื้นท่ีการเกษตร  

  จ านวน  33,098 ไร่ 

 พชืหลักได้แก่ ข้าว ข้าวโพด 

 สถาบันการเงิน 1 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

  มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ 

    8 แห่ง มป่ีาสนเป็น 

    เอกลักษณ์ 

  มอีากาศหนาวเย็น 

    ตลอดท้ังปี สามารถปลูก 

    ผลไม้เมืองหนาวได้ดี 

 ศักยภาพการพัฒนา 

  การพัฒนาอาชพีตาม 

    แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

  สามารถส่งเสริมการ 

    ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

    อย่างยั่งยนื 

  มตีน้ทุนทางวัฒนธรรม 

    เอื้อต่อการพัฒนา 

สภาพปัญหา 

  การติดต่อสื่อสารระหวา่ง 

    อ าเภอและต าบล/หมูบ้่าน 

    ในพื้นท่ีมีความยากล าบาก 

  โครงสร้างพื้นฐาน เชน่ 

     ไฟฟ้าระบบ 

     สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

     ยังเข้าไมถ่ึงเท่าท่ีควร 

  ขาดโอกาสในการพัฒนา 

    การศกึษาท่ีมีคุณภาพ 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

 การคมนาคมยากล าบาก 

   ท าให้เข้าถึงประชาชน 

   ได้ยาก 

 ขาดแคลนบุคลากรด้าน 

   การพัฒนาการศึกษา 

   คุณภาพชวีิต 

 ขาดงบประมาณในการ 

   พัฒนาด้านตา่ง ๆ 

 พัฒนาการคมนาคม 

  โครงสร้างพื้นฐาน 

 พัฒนาด้านบริการ 

   สาธารณะพื้นฐาน 

   ไฟฟา้ ประปา 

 ส่งเสริมการศกึษา 

   ให้แก่ประชาชน 

   ให้ครอบคลุมท่ัวถึง 

   และมปีระสิทธิภาพ 
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2) ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพ 

ในมิติพื้นที ่

 ปัญหาของพื้นที่ หมายถึง สภาพที่ไม่พงึประสงค์ 

 ศักยภาพของพื้นที่ หมายถึง สภาพพื้นที่เป็นจุดเด่นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเมือง เป็นการ

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของเมืองในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการคมนาคมขนส่ง

สาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการสาธารณะ  

 ข้อจ ากัดเชิงพื้นที่  เป็นการศึกษาสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและยังไม่ควรพัฒนา เนื่องจาก 

จะสิน้เปลืองการลงทุนในการพัฒนามาก รวมทั้งเป็นบริเวณที่จะต้องมกีารควบคุมการพัฒนา 

 ความเหมาะสมของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ความเหมาะสมของพื้นที่จะเป็นผลจากลักษณะเฉพาะทาง

กายภาพของพื้นที่เช่นลักษณะดินเหมาะสมกับการท ากิจกรรมใดลักษณะธรณีสัณฐานและ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นต้น ถ้าใช้ประโยชน์ไม่ตรงกับความเหมาะสมของลักษณะกายภาพนั้น ๆ  

ก็จะเกิดผลกระทบตามมา 

พื้นที่ที่ได้จากการวิเคราะห์ 

1. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) : เขตชุมชนหรอืเขตพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมืองในอนาคต  

เพื่อก าหนดมาตรการที่ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

- พื้นที่ประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวม ใช้บังคับในปัจจุบัน (ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่  

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 431 (พ.ศ. 2542)) 

- พื้นที่ที่ก าลังด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม ได้แก่ ผังเมืองรวมชุมชนสันก าแพง  

ผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝางและผังเมอืงรวมชุมชนจอมทอง 

-  พื้นที่เทศบาลที่มีความเจริญซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาเป็นชุมชนเมืองในอนาคต ได้แก่ 

เทศบาลนครและเทศบาลต าบล 
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2. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว) : เขตส่งเสริมการเกษตรทั่วไป เป็นพื้นที่ชนบท

และเกษตรกรรมที่ควรได้รับการดูแลรักษา สมรรถนะของดนิโดยทั่วไปให้ผลผลิตปานกลางและ 

ให้ผลผลติต่ าในเขตพืน้ที่ไม่มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  เป็นพื้นที่ส่วนที่กันออกจากพื้นที่ 

เขตชุมชน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จึงมีสภาพเป็นเขตชนบทมีการตั้งถิ่นฐานประชากรเบาบาง  

จะมีลักษณะและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในแต่ละส่วนของพื้นที่ชนบทแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยทางกายภาพ ภูมิประเทศ และปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม พื้นที่ชนบทและ

เกษตรกรรมเป็นพื้นที่การเกษตรกรรมที่ควรได้รับการดูแลรักษาให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

ทิศทางเพื่อป้องกันมใิห้เกิดปัญหาของเมอืงแพร่กระจายเข้าสู่พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม 
 

3. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) :  

เขตชมุชนหรอืเขตพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมืองในอนาคต เพื่อก าหนดมาตรการที่ส่งเสริม 

ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม หมายถึง พื้นที่ที่มีคุณค่าสูง

หรอืเป็นที่เฉพาะส าหรับเกษตรกรรม พื้นที่ที่มกีารพัฒนาระบบชลประทานไว้ดีแล้ว การควบคุม

การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณนี้ จึงควรมีข้อก าหนดที่เข้มงวดและเคร่งครัดในการอนุญาตให้มี

การใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการเกษตรและการอยู่อาศัยแบบชนบท

มากกว่าที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรมทั่วไป 
 

4. ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง(สีฟ้า) : เขตแหล่งน้ า

ที่มีความสมบูรณ์ หรือ ความส าคัญทางการประมง และมีความเหมาะสมทางนิเวศวิทยา

สิ่งแวดล้อมส าหรับอนุรักษ์เพื่อการประมง 
 

การก าหนดที่ตั้ง จะเป็นการใชท้ี่ดนิตามสภาพปัจจุบันมใิช่ก าหนดขึ้นใหม่ มีสภาพแวดล้อมและ 

ภูมปิระเทศสวยงาม เป็นอ่างเก็บน้ า เพื่อการเกษตรและท าการประมงส่วนใหญ่อยู่ในความดูแล

ของการชลประทาน มีความประสงค์ที่ต้องการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ  

ของชุมชนเมืองและป้องกันการบุกรุกโดยรอบเขตอ่างเก็บน้ าหรือแหล่งน้ า 
 

5. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้(สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว) : เขตอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

ธรรมชาติ ครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ แหล่งน้ าล าธารและพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

สวยงามที่สมควรได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
 

 การก าหนดในบริเวณที่ดินของรัฐที่ประกาศเป็นเขตป่า เขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ  

เขตวนอุทยาน เขตอนุรักษ์และเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่หรือการ

พัฒนาต้องด าเนนิการภายใต้ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเท่านั้น 
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การใช้ผังเมืองรวมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ค านึงถึงความส าคัญของการใช้ผังเมืองรวมในการก าหนด

แนวทางการพัฒนาฯ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและจัดสิ่งอ านวย 

ความสะดวกสาธารณะให้กับประชาชนอย่างเพียงพอและก าหนดแนวทางการวางผังเมือง การใช้ที่ดินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง โดยเน้นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่

การเกษตรและเข้าสู่ท้องถิ่นที่ยังขาดแคลน 

2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อท าการเกษตรและการบริโภคใหแ้ก่พื้นที่ประสบภัยแล้ง 

3. สนับสนุนการจัดตั้งระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและประหยัด

พลังงาน 

4. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้สามารถ

ตอบสนองประโยชนส์ุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ก าหนดแนวทางการวางผังเมือง การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชี้น าการพัฒนาเมือง  

โดยการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินใหเ้หมาะสมในแต่ละประเภท 

การวางผังเมืองภายใต้อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นภารกิจหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ผสมผสานกับงานวชิาการที่มีสว่นชว่ยสนับสนุนให้มีการพัฒนาพื้นที่ ในด้านการ

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม และ

พัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง ประสานความร่วมมือกับองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นในพืน้ที่และหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่มีส่วนช่วยเหลือประชาชนให้มี

คุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น  

 การวางผังเมือง เป็นภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ภารกิจ

ดังกล่าวได้น าไปสู่แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยก าหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนนิการ ดังนี้ 

๑. ผัง เมืองที่มีขอบเขตผังในเขตเทศบาล  เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบลและ

กรุงเทพมหานครใด ให้เทศบาลเมอืงพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และกรุงเทพมหานครนั้น

ด าเนนิการ 
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๒. ผังเมืองที่มีขอบเขตผังครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (เทศบาลเมือง

พัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบล) มากกว่า ๑ แห่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผัง

ด าเนินการร่วมกัน หรือมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเป็น

ผูด้ าเนนิการ 

๓. ผังเมืองรวมจังหวัด ให้ถ่ายโอนให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

๔. ผังเมืองที่มีขอบเขตผังครอบคลุมตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็น

ผู้ด าเนินการ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านวิชาการ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผังเมอืงที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนนิการ 

๕. ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดท าแผนการจัดท าผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตามความเหมาะสมและจ าเป็น และให้ด าเนินการปรับปรุงให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการผังเมอืงดว้ย 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน 

๑. ท าให้เมืองหรือชุมชนมีความสวยงาม เจริญเติบโต อย่างมีระเบียบแบบแผนและถูกสุขลักษณะ

โดยการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตออกเป็นย่านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมสัมพันธ์กัน 

เช่น ย่านพักอาศัย ย่านพาณิชยกรรม ย่านอุตสาหกรรม ย่านที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษา

สภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๒. เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองหรือชุมชนให้มีระเบียบ โดยวางผังคมนาคมและขนส่ง 

ให้สัมพันธ์กับการใชท้ี่ดนิในอนาคต 

๓. ท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย โดยห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินบางประเภท 

ในย่านที่พักอาศัยหรือย่านพาณิชยกรรม เช่น ห้ามคลังน้ ามันเชื้อเพลิง คลังวัตถุระเบิด 

อุตสาหกรรมที่มมีลพิษ 

๔. ส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชนโดยก าหนดให้มีย่านพาณิชยกรรม ย่านอุตสาหกรรม  

ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจและจ้างงานไว้ในที่เหมาะสม เพื่อผู้ใช้บริการและคนงานได้รับความสะดวก 

ในการเดินทาง การขนสง่สนิค้าและวัตถุดิบ 

๕. ส่งเสริมสภาพสังคมของคนในเมืองหรือชุมชน โดยพิจารณาถึงที่ ตั้งสถาบันการศึกษา 

โรงพยาบาล ศูนย์สาธารณสุข ฯลฯ ให้อยู่ในที่เหมาะสม สามารถให้บริการแก่ประชาชน  

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๖. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเมืองหรือชุมชนให้มีที่โล่งเว้นว่าง มีสวนสาธารณะ มีที่พักผอ่นหย่อนใจ 

๗. ด ารงรักษาสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดยก าหนดเป็น

บริเวณอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๘. บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศที่งดงามทั้งในเขตเมอืงและชนบท 
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แนวคดิ รูปแบบ และทศิทาง การวางผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ 
 

- ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่าน (Zone) ที่ชัดเจน เช่น ย่านที่อยู่อาศัย ย่านอุตสาหกรรม  
ย่านเกษตรกรรม พื้นที่นันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมย่านเศรษฐกิจ ย่านประวัติศาสตร์ 
ย่านควบคุมและพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างอาคารสูง เป็นต้น 

- ก าหนดความเข้มของการพัฒนาโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  รักษาพื้นที่ 

ป่าสงวนต้นน้ า ล าธาร พื้นที่ชุ่มน้ าเพื่อรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศน์ การอนุรักษ์โบราณ
สถานที่มีคุณค่าทางประวัตศิาสตร์ ศลิปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม 

- อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมที่มีอยู่จ ากัดให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรและ

พัฒนาการใชท้ี่ดนิให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยวิทยาการที่ทันสมัย 
- เสริมสร้างและพัฒนาบทบาทชุมชนใหส้ามารถท าหนา้ที่ตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ก าหนดระบบชุมชน เพื่อการพัฒนาเป็นกลุ่มชุมชนเพื่อประโยชน์ในการลงทุนสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและอ านวยความสะดวกในการบริการสาธารณะ โดยให้มีพื้นที่สีเขียวภายใน

ชุมชน มีการจัดให้มีแหล่งงานและที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งงานและเพียงพอต่อความตอ้งการ 
- วางแผนโครงข่ายการคมนาคมให้เชื่อมโยงกันและสะดวกต่อการเข้าถึงจังหวัด โดยมีศูนย์กลาง

การบินของภูมิภาคเป็นศูนย์กลางขนส่งผู้โดยสารและสินค้า (HUB) เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและเอเชียใต้การขนส่งทางน้ าเพื่อการท่องเที่ยว  พัฒนาและปรับปรุง

ระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีระบบขนส่งสาธารณะหรือระบบ
ขนส่งมวลชนภายในจังหวัดพร้อมทั้งมีแผนเสนอการขนส่ง ระบบการเชื่อมโยงภายในชุมชน 
เมืองเก่าสี่เหลี่ยมคูเมือง จัดระบบที่จอดรถ และจุดเปลี่ยนการเดินทางประเภทต่าง ๆ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัด อนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติ รักษาพืน้ที่ป่าสงวนป่าต้นน้ า ล าธารเพื่อรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ 

การวเิคราะห์แนวทางการพัฒนาท้องถ่ินโดยมาตรการผังเมือง 
 

การผังเมืองเป็นมาตรการหนึ่งที่มุ่งพัฒนาพื้นที่ โดยเน้นการพิจารณาถึงภาพรวมของพื้นที่ที่ต้อง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเป็นส าคัญ เพื่อให้การน าแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ  
ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทุกหน่วยงานลงสู่พื้นที่อย่างมีความสมดุลสอดคล้อง และมีความสัมพันธ์กัน

ระหว่างเมืองและชนบท ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาพื้นที่เมืองและชนบทไปพร้อมกัน รวมถึงการพิจารณา
บทบาทของเมืองแต่ละแห่งว่าควรมีบทบาทในระดับชุมชน อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาคหรือประเทศอย่างไร และ
บทบาทดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเมืองในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพียงใด   

ซึ่งการวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยมาตรการผังเมืองนั้น มุ่งที่การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการ

จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจนขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดความขัดแย้งของการใช้พื้นที่อยู่อาศัยกับพื้นที่
ประกอบอาชีพต่าง ๆ ของประชาชนในเมืองและชนบท รวมถึงการเตรียมพื้นที่รองรับการขยายตัวของ
ประชากรให้เพียงพอในอนาคต ซึ่งจะท าให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับทราบแนวทางการพัฒนาของ
รัฐอย่างชัดเจน เกิดความมั่นใจ และเชื่อมั่นในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามกรอบแห่งกฎหมายและ 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการกระจายอ านาจการบริหารไปสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีบทบาทและหน้าที่พัฒนาพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง  ได้ใช้ 
แนวทางการพัฒนาจังหวัดโดยมาตรการผังเมืองนี้ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาพืน้ที่ได้อย่างชัดเจนต่อไป 
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3) สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา

ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนด

หนา้ที่ความรับผดิชอบตามโครงสรา้งอย่างชัดเจน

และเป็นระบบ  

W1 ส่วนราชการภายในองค์กรยังไม่สามารถจัดท า
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 

S2 องค์กรมีการแบ่งสายงานการบังคับบัญชา 
ตามล าดับที่ชัดเจน 

W 2 การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการเน้นการ
ด าเนินงานตามภารกิจของตนเองเป็นส่วนใหญ่  
ไม่ได้เน้นหรือให้ความส าคัญในการบูรณาการ 

กับหนว่ยงานอื่น 
S3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการ โดยผ่านทาง 

เวบ็ไซด์ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ  

W 3 ส่ วนราชการผู้ รั บผิ ดชอบโครงการพัฒนา 
ไม่สามารถก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินการ

โครงการที่ แ น่ นอนได้ และการปฏิบั ติ ง าน 
ตามกิจกรรมของโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไป
ตามหว้งระยะเวลาที่ก าหนด 

S 4 เป็นองค์กรหลักที่ท าหน้าที่ ในการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม่ 

W4 ความสามารถในการจัดเก็บรายได้เองขององค์กร
เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐ 
และงบประมาณรายจ่ายที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
มีจ านวนน้อยมาก 

S 5 มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 
สามปีขององค์กรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  

W5 การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร บางโครงการ
ไม่สามารถแสดงให้ เห็นถึงความคุ้มค่าและ
ประโยชน์หลากหลายที่ประชาชนจะได้รับ  

S 6 มีกฎหมายรองรับการด าเนินงานตามภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 

W6 สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานไม่เอื้อต่อ 
การท างานที่ เป็นระบบทั้งทางด้านกายภาพ  

ด้านสังคมและด้านจติใจ S 7 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริม

ในด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท การจัดการฝึกอบรมและส่งเสริม 
ใหเ้ข้ารับการฝกึอบรม การศกึษาดูงาน 

S8 มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณของ
ตนเองภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ 

S9 องค์กรมีทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการด า เนินงาน 
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

 



- 106 – 
 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
O1 เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและ

ศูนย์กลางการลงทุนทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ 
T1 

 

สภาพภูมิประเทศบางแห่งเป็นภูเขา ไม่สามารถ
เก็บกักน้ าได้  บางแห่ง เป็นที่ ราบรองรับน้ า 
ที่ระบายมาจากพื้นที่อื่นท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม
ซ้ าซาก สภาพพื้นที่เป็นหินปูนท าให้น้ าบาดาล 
ไม่มคีุณภาพ ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภค    

O2 เ ชียงใหม่มี วัฒนธรรมล้ านนาที่ โดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์ ในรูปของขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ภาษาพูด ภาษาเขียน และจารีตต่าง ๆ มีการน าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่ นไปใช้ ในการพัฒนาสินค้ าที่ มี

เอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของ

ชุมชนและท้องถิ่น 

T 2 การเป็นเมืองใหญ่ท าให้มีประชากรแฝงที่เข้ามา
ท างานและใช้ชีวิตเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิด 
ผลกระทบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค 

O3 เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางบริการการศึกษา จึงเป็น

แหล่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี

คุณภาพ 

T 3 ปัญหาราคาน้ ามันที่ผันผวน มีการปรับราคาขึ้น – ลง 
ไม่แน่นอน ซึ่ งกระทบต่อต้นทุนการผลิตของ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งสินค้า
และวัตถุดิบ 

O4 เชียงใหม่เป็นศูนย์รวมบริการทางการแพทย์ของ

ภาครัฐและเอกชนที่มีความทันสมัยและมีศักยภาพ 

สามารถรองรับการเข้ามาใช้บริการในการรักษา

โรคเฉพาะทาง 

T4 ปัญห าสภาพแ วดล้ อ มและภา ว ะอ าก าศ 
ที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ กระทบ
ต่อผลผลิตทางการเกษตร ขาดการวางแผนการผลิต 
ท าให้เกิดภาวะผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด 
พฤติกรรมการจ าหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง 
ต้นทุนการผลิตสูงจากการใชส้ารเคมี 

O5 เชียงใหม่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 

ธรรมชาติและแหล่งต้นน้ าล าธาร  
T5 การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ส่งผลกระทบต่อ

ภาพรวมของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างความกังวล
และต้องมีมาตรการเฝ้าระวังที่มมีาตรฐาน 

O6 เชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้าน 

โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศน์ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ 

และอุทยานแหง่ชาติ 

T6 สถานการณ์ทางการเมืองและการชุมนุมของกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่มคีวามขัดแย้งทางความคิด ท าให้นักลงทุน
และนักท่องเที่ยวไม่มีความมั่นใจ ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด 

O7 เชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตพืชผัก ผลไม้และไม้ดอก 

ไม้ประดับเมืองหนาว สามารถส่งออกและน ารายได้

เข้าสูจ่ังหวัดจ านวนมาก 

T7 ความคับคั่งของการจราจร การใช้สารเคมีในภาค
การเกษตร หมอกควันจากการเผาการก าจัดขยะ
ไม่ถูกวิธี หมอกควันจากไฟป่า ปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็กที่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

O8 เ ชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ 

สามารถน าไปสู่การจ้างงานและสร้างรายได้แก่

ชุมชน  

T8 การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี 2588 ของภาครัฐ กลุ่มองค์กร 
กลุ่มผู้ประกอบการ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มี
องค์ความรู้  เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างที่ 
ควรจะเป็นทั้งด้านโอกาส ผลกระทบ 
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โอกาส (Opportunity) (ต่อ) ข้อจ ากัด (Threat) 
O9 เชียงใหม่มียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ชัดเจน  

เน้นชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน 
 

 

O10 เ ชียงใหม่มีสถานที่ รองรับการจัดกิ จกรรม 

ระดับนานาชาติ 
 

O11 มีการขยายตั วทาง เศรษฐกิจของประ เทศ 

เพื่อนบ้าน 
 

O12 ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหมเ่ป็น MICE CITY 
 

O13 ประชาชนในจังหวัดเ ชียงใหม่มีความตื่นตัว 

ในปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีเครือข่ายประชาชน 

ที่มุง่แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

O14 พระราชบัญญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอน 

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 ได้ก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ในการ

จัดระบบบริการสาธารณะที่ชัดเจนและองค์กร

ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ในจั งหวั ด เ ชี ย ง ใหม่ 

ให้ความร่วมมือในการบูรณาการโครงการภายใต้

หลักเกณฑก์ารประสานแผนมากขึ้น 
 

O15 รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการแก้ ไขปัญหา

เศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจภายในจังหวัดให้อยู่รอดและเติบโต 
 

O16 รัฐบาลมีนโยบายน าประเทศไทยไปสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ 

โ ดยสร้ า ง คว ามพร้ อมและความ เ ข้ ม แข็ ง 

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

การเมอืงและความมั่นคง 
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 ประเด็นท้าทาย 
 

 การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 การแก้ไขปัญหาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยธรรมชาต ิแผ่นดนิไหว โคลนถล่ม 

 การบริหารและจัดการทรัพยากรน้ า การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ าการพัฒนาแหลง่กักเก็บ 

 การขจัดความยากจน การสรา้งโอกาสในการเพิ่มรายได้ 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมอืงเพื่อรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน 

 การเตรียมความพร้อมสร้างองค์ความรูใ้ห้ทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน ถึงผลกระทบและ โอกาสจาก 

AEC  อาทิ โอกาสทางการส่งสนิค้า /บริการไปขายในประเทศอาเซียน 

  

******************** 

 



 

 
 

 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION) 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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วิสัยทัศน์ (VISION) และพันธกิจ (MISSION) 
 
 

 

วสิัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

“มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวติของชาวเชียงใหม่  ด้วยการให้บริการสาธารณะทีม่ีประสิทธภิาพ” 

 

 

พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

1. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมขนส่ง      

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่ นด้ านการค้า  อุตสาหกรรม การท่องเที่ ยวและสร้าง 

ความเข้มแข็งภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม และผลติภัณฑ์ชุมชน 

3. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

4. ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมลา้นนา ภูมปิัญญาท้องถิ่น  

5. พัฒนาศักยภาพการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ 

ผูด้้อยโอกาส 

6. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

ภายใต้หลักธรรมมาภบิาลและการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วน 

7. ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินแก่ประชาชน 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

3.4 แผนท่ียุทธศาสตร์ 
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ระบบบริหารจัดการ
โครงสร้างพืน้ฐานระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
การคมนาคมและการขนส่ง 

ได้มาตรฐาน ได้รับ 
ความสะดวก สามารถเขา้ถึง

บริการได้อย่างทั่วถึง 

การศึกษามีมาตรฐาน 

เป็นที่ยอมรับ คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในจังหวัดได้รับ 

การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี
ต่อกัน สามารถรับมือกับ 

สาธารณภัยต่าง ๆ และสามารถ
กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ลดปัญหายาเสพติด 
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ประชาชน ผูป้ระกอบการ มีการ

พัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการ

พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและมีความ

พร้อมต่อผลกระทบจากการเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีข้ึน ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ฟื้นฟูและบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ 

สามารถจัดกิจกรรมที่ดีต่อการ

ส่งเสริม สนับสนุน ท านุบ ารุง  

สืบสานศาสนาศลิปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินด้วยการประสาน 

ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ 

องค์กรมีกระบวนการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ทุกภาคส่วนและสามารถ
ให้บริการสาธารณะ 
แก่ประชาชนได้อย่าง 

มีประสิทธภิาพ 

พัฒนา ปรับปรุง 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ  

การคมนาคมและขนส่ง 

 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ การสร้างสุขภาวะ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน และ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ 

ผูด้้อยโอกาส 

บริหารจัดการและบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนในการปอ้งกัน 
บรรเทาสาธารณภัย การจัด

ระเบยีบชุมชน ทัง้ในด้านบุคลากร 
เคร่ืองมืออุปกรณ์และการพัฒนา

เครือขา่ย 

 อนุรักษฟ์ื้นฟูและบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โดยการบูรณาการร่วมกับ 
ทุกภาคส่วน 

ส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์  
ท านุบ ารุง สร้างสรรค ์สืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

พัฒนาการบริหารจัดการ

องค์กรภายใต้ 

หลักธรรมาภิบาล การมี 

ส่วนร่วมทุกภาคส่วนและ
ให้บริการสาธารณะ 

แก่ประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง 

“มุ่งพัฒนาคุณภาพชวีิตของชาวเชยีงใหม่  ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสทิธิภาพ” 

ยุทธศาสตร์ 

1. ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์ 
4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ 
6. ด้านการป้องกัน บรรเทา 

สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

ยุทธศาสตร์ 

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ 
3. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ 

7. ดา้นการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

  

ยุทธศาสตร์ 
5. ด้านการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ Strategy Map 

 

พันธกจิ 

 

วสิัยทัศน์ 

 

เป้า 

ประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

แนว 

ทาง 

การ

พัฒนา 

แบบ ยท.02 

1.1 พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานทางการเกษตร 

  
1.2 พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานดา้นการคมนาคม
ขนสง่ ด้านสาธารณปูโภค 
ด้านสาธารณปูการและ 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน      

2.1 สง่เสริมและพัฒนาการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 พัฒนาและสง่เสริมศักยภาพ 
ของผู้ประกอบการ 
  
2.3 ส่งเสริมพัฒนาประสทิธภิาพ 
การผลติและการกระจายสินค้า
ผลติภัณฑ์ชุมชนให้ไดม้าตรฐาน
เตรียมพร้อมเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน (AC) 

2.4 ส่งเสริมและสร้างความเขม้แข็ง
ให้กับภาคเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ 
ในประชาคมอาเซียน 

2.5 สร้างภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และการตลาด 
  
2.6 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และบริการทางการท่องเที่ยว 
  

3.1 การปลูก
จิตส านกึในการ
อนุรักษร์ัพยากร
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 
ให้สามารถแข่งขันได้
ในประชาคมอาเซียน 

3.2 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 
  
3.3 พัฒนาตัวอย่าง

ความส าเร็จทีเ่ป็น

รูปธรรม 

  

4.1 การพัฒนาองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
อย่างเป็นรูปธรรม 
  

4.2 การเช่ือมโยงวิถชีีวติ

ชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น  

5.1 สง่เสริมการศึกษา 

นอกระบบและตามอัธยาศัย  

5.2 สง่เสริมและพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

5.3 การบริหารและจัด
การศึกษาของโรงเรียน  
  
5.4 การสง่เสริมสุขภาวะ 

5.5 สง่เสริมการเรียนรู้ของ

ชุมชน 

5.6 พัฒนาคุณภาพชีวติของ

เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ

และผู้ดอ้ยโอกาส  
  

6.1 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 
  

6.2 การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
  

6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อบายมุขและสิ่งเสพติด  
  

6.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการรักษาความสงบปลอดภัย 
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แก่ชุมชน/ท้องถิ่น 
  

7.1 การสร้างจิตส านกึ
และพัฒนาขดีความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ 
เตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
   7.2 เสริมสร้างประสทิธภิาพ

และธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการ 

  
7.3 สง่เสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคสว่นใน
การบริหารจัดการและ
การตรวจสอบควบคมุ 

  
7.4 จัดหา/สร้างปัจจัย
สนับสนุนในการ
บริหารงานขององค์กร 
  

1. ส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างขดีความสามารถ   
    ของประชาชน ผู้ประกอบการบนฐานของ 
    องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม  
    และเพื่อรองรบัการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจ  
    อาเซียน (AEC) 
2. ส่งเสริมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
    ในการพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัย 
    สนับสนุนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล 

 



 

 
บทที่ 4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

(พ.ศ. 2558 – 2562) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร ์
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 พันธกิจ         พัฒนา ปรับปรุงด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง 

 เป้าประสงค์   ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและ

การขนส่งได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง  

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

การสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

การคมนาคมและการขนสง่ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 

การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตร 

ในท้องถิ่นทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลด

ค่าใช้จ่ายการกระจายสินค้า เช่น การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง 

โรงปุ๋ยอินทรีย์   ห้องเย็น การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้ า 

เพื่อการเกษตร ฯลฯ (กองชา่ง) 

- จ้านวนแม่น้้า/คลอง/หว้ย ที่รอ้งขอและได้รับ 

การสนับสนุนงบประมาณ 

- จ้านวนสระ/บ่อ/บึง ที่รอ้งขอและได้รับ 

การสนับสนุนงบประมาณ 

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง 

ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา 

การบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

ก า ร ด้ า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น 

ด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้้า การศึกษา

และผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะและขนส่ง

มวลชน เพื่อรองรับ AEC ในอนาคต รวมถึงการจัดการจราจร

ในพืน้ที่ใหม้ีประสิทธิภาพ การพัฒนาและบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า

ระบบประปา การวางและปรับปรุงผังเมืองควบคุมอาคาร 

การใชท้ี่ดนิอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา ปรับปรุง

ระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้วางแผนตัดสินใจ 

(กองชา่ง) 

- จ้านวนสายทางถนนที่ได้มาตรฐานทางหลวง

ท้องถิ่น ในความรับผิดชอบของ อบจ. ที่ได้รับ

การบ้ารุงปกติเพิ่มขึ้น 

- จ้านวนสายทางถนนที่รอ้งขอและได้รับ 

การสนับสนุนงบประมาณในการสร้าง/ซ่อมแซม

แล้วเสร็จได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

- จ้านวนสะพานที่ร้องขอและได้รับ 

การสนับสนุนงบประมาณในการสร้าง/ซ่อมแซม  

- จ้านวนรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

 

 

แบบ ยท.03 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

- จ้านวนสวนสาธารณะในความรับผดิชอบ

ของ อบจ. ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น 

- จ้านวนป้ายจราจร อุปกรณ์อ้านวย 

ความสะดวก หลักกิโลเมตรที่สามารถใช้งาน 

ได้เพิ่มขึ้น 

- จ้านวนเครื่องหมายจราจรบนพืน้ทางฯ 

ชัดเจนที่เพิ่มขึ้น 

- จ้านวนสัญญาณไฟจราจรที่มีปัญหาได้รับ 

การแก้ไข 

- จ้านวนโครงการที่สนับสนุนการพัฒนา 

การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

กองชา่ง 

 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตรท์ี่ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่เหมาะสมกับชุมชน 
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บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การ 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 พันธกิจ         1. ส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ผู้ประกอบการบนฐาน

ขององค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

    2. ส่งเสริมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนให้มคีุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล 

 เป้าประสงค์   ประชาชน ผู้ประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอ เพีย ง  มี ก ารพัฒนาด้ านการท่ อง เที่ ยว  และมีความพร้ อมต่ อผลกระทบ 

จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

การจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้มีส่วนร่วมและได้รับความพึงพอใจ 

ในการใหบ้ริการ  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

2.1 ส่งเสรมิและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ด้าเนินการ

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีทิศทางร่วมกัน

พัฒนากิจกรรมตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในสาขาต่าง ๆ 

ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ตั้งแต่ระดับบุคคล 

ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง จนถึงขนาดใหญ่  

ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้และ

ขยายผลไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ

ด้าเนนิชีวติและด้าเนนิธุรกิจ (ส้านักปลัดฯ) 

- จ้านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

แบบ ยท.03 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

2.2 พัฒนาและส่งเสรมิศักยภาพของผู้ประกอบการ 

การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ 

SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน

การตลาดและการผลิตแก่กลุ่มสินค้าและอาชีพ อาทิ 

กลุ่มสินค้าหัตถกรรม ธุรกิจท่องเที่ยว สินค้าทาง

การเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ฯลฯ  

(ส้านักปลัดฯ) 

 

- จ้านวนครั้งของการจัดท้าโครงการ 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่เตรยีมความพร้อมเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน (AC) 

2.3 ส่งเสรมิพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ

การกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 

เตรยีมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) 

การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสิ นค้ า 

ด้านการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า

ทางการตลาด การจัดหา จัดตั้งตลาด เพื่อกระจาย

สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สามารถแข่งขันกลุ่มตลาด

เพื่อนบ้านประชาคมอาเซียน (ส้านักปลัดฯ) 

 

- จ้านวนครั้งของการจัดท้าโครงการ 

2.4 ส่งเสรมิและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร 

ให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีคุณภาพ การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิต 

ด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด   

โดยผสมผสานกับวิถีชีวติดั้งเดิมบนพื้นฐานวัฒนธรรม

ชุมชน มีการส่งเสริมองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ส้านักปลัดฯ) 
 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่สรา้งความเข้มแข็ง

ให้กับภาคเกษตร 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

2.5 สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด 

การส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินการในการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงรุก            

ในรูปแบบต่าง ๆ รวมตลอดถึงการส่งเสริมการตลาด 

เพื่อให้การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด เป็นที่รู้จัก 

มากขึน้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  

(ส้านักปลัดฯ / กองแผนฯ) 

- จ้านวนครั้งของการจัดกิจกรรมหรอืโครงการ 

ที่สนับสนุนการท่องเที่ยว 

- ร้อยละของประชาชนผู้สนใจเข้าใช้ระบบสารสนเทศ 

ที่เพิ่มขึ้น 

 

2.6 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการ

ทางการท่องเที่ยว 

การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น     

ธรรมชาติ มนุษย์สร้าง รวมตลอดถึงบริการเพื่อการ

ท่องเที่ยว เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  

โดยเน้นถึงความเป็นเอกลักษณ์เดิมของท้องถิ่น  

เป็นธรรมชาติ สวยและสะอาด มีมาตรฐานและ 

คนในท้องถิ่นมสี่วนรว่ม (กองชา่ง) 

 

- จ้านวนครั้งของการจัดกิจกรรม 

 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด / กองแผนและงบประมาณ / กองช่าง 

 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตรท์ี่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจและ 

การท่องเที่ยว 
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- ประเด็นยุทธศาสตร8์ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 พันธกิจ       อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการบูรณาการ

ร่วมกับทุกภาคส่วน 

 เป้าประสงค์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

พื้นที่ ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ได้ประสบผลส้าเร็จเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

3.1 การปลูกจติส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

การศึกษาและรวบรวมเป็นข้อมูลเกี่ ยวกับ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ควบคู่ไปกับ 

การส่งเสริม สนับสนุน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้  

ความเข้าใจจิตส้านึกและความตระหนักในคุณค่า 

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและ

บริโภคที่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กองชา่ง) 

 

 

 

- จ้านวนครั้งของการจัดกิจกรรม 

 

 

แบบ ยท.03 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้องค์ความรู้ เช่น 

ปัญหาหมอกควัน มลพิษ น้้าเสีย ขยะมูลฝอย โดยให้

ท้องถิ่นด้าเนินการด้วยตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงการก้าหนดขอบเขตพื้นที่ (Zoning) การก้าหนด

บทบัญญัติ ข้อบังคับและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับ

ใช้อย่างจริงจัง เพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมตลอดถึงการส่งเสริม สนับสนุนการใช้พลังงาน

ทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน (กองชา่ง) 

- จ้านวนครั้งการตรวจวัด/เก็บข้อมูลคุณภาพ 

ในแม่น้้าสายหลักที่ไหลผ่านจังหวัด โดยการ 

ด้าเนินการของ อบจ. (ด้าเนินการเอง/ 

จา้งหนว่ยงานอื่นด้าเนินการ) 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการขยะ

และสิ่งปฏิกูลรวมจังหวัด 

- จ้านวนครั้งของกิจกรรมในการส่งเสริมและ/ 

การประสานความรว่มมือกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลภายในจังหวัด 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชน 

มีสว่นร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

3.3 พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม  

สร้างองค์ความรู้จากการฝึกอบรม การศึกษา 

ดูงาน การหาต้นแบบที่ดี  ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อมและระบบนิ เวศ  

เพื่อพัฒนาให้เกิดผลส้าเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้

เป็นต้นแบบและแนวทางในการพัฒนา เพื่อท้าการ

ขยายผลได้อย่างต่อเนื่องสู่ท้องถิ่นอื่น (กองชา่ง) 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการเพื่อศกึษา

หรอืจัดท้าต้นแบบที่ดใีนการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส้าเร็จเป็นรูปธรรม 
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 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

กองชา่ง 

 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตรท์ี่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 4 รายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 พันธกิจ         ส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ ท้านุบ้ารุง สร้างสรรค์ สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์   จัดกิจกรรมที่ดีตอ่การส่งเสริม สนับสนุน ท้านุบ้ารุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่นด้วยการประสานความร่วมมอืองค์กรตา่ง ๆ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

ความส้าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึงพอใจ  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม 

การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและทุน 

ทางสังคมการสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพื่อการสืบค้น 

ภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น การพัฒนาระบบข้อมูล 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ การวางแผนพัฒนาและ

เ ชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้  รวมทั้ งบูรณะฟื้นฟู 

แหล่งโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญ 

(ส้านักการศึกษาฯ) 

 

 

 

 

 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการเพื่อพัฒนา

องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ 

 

แบบ ยท.03 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

4.2 การเชื่อมโยงวิถชีีวติชุมชนกับ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

       การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรม    

กับวิถี ชีวิตคนท้องถิ่นในปัจจุบัน การจัดกิจกรรม/        

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ นก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ข อ ง 

กลุ่มสถาปัตยกรรม กลุ่มศิลปวัฒนธรรมล้านนาและ

คุณธรรม จริยธรรม  การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น  

เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะ 

ในแขนงต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับวิถี ชีวิตภูมิปัญญา

ท้องถิ่น การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจากการ

เข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน 

(กองแผนฯ / ส้านักการศึกษาฯ) 

 

- จ้านวนการจัดกิจกรรมทางดา้นวัฒนธรรม 

ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑเ์มืองวัฒนธรรม

สร้างสรรค์ของ UNESCO 

-จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการทางศาสนา 

วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น ประเพณีที่ส้าคัญและ

การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / กองแผนและงบประมาณ  

 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิัญญา  

จติสาธารณะและพัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตรท์ี่ 4.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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- ประเด็นยุทธศาสตร ์

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 พันธกิจ       พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การสร้างสุขภาวะประชาชนใน

ท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก เยาวชน สตร ีผูสู้งอายุ ผูด้้อยโอกาส 

 เป้าประสงค์  การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดได้รับการพัฒนา

อย่างมคีุณภาพ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับบริการด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง

รวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

5.1 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

ตามอัธยาศัย 

      การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ 

ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 

ของนั ก เรี ยนและ ชุ มชน  พร้ อมทั้ ง เ สริ มสร้ า ง

สภาพแวดล้อม แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ/หรือ 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ เหมาะสมและเพียงพอ ส้าหรับ

ประชาชนทุกระดับ อันเป็นการเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้

ตลอดชีวิต เพื่อก้าวสู่ชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

(กองแผนฯ / ส้านักการศึกษาฯ) 

- จ้านวนสถานที่จัดตั้งอุทยานการเรยีนรู้เชียงใหม่ 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่สง่เสริมด้านการศกึษา

การเรียนรูต้ลอดชีวติ 

 

แบบ ยท.03 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

5.2 ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

การส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานการจัดบริการการศึกษาของสถานศึกษา 

ในสังกัดและทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลด

ความเหลื่อมล้้าทางการศึกษาพร้อมสร้างโอกาสและ

พัฒนาศักยภาพคนเชียงใหม่ให้ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างมีคุณภาพ โดยการส่งเสริมและพัฒนาระบบ

โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ก า ร จั ด ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

การกระจายอ้านาจและขยายโอกาสทางการศึกษา 

การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ การปฏิรูป

การศึกษาแนวใหม่ การเรี ยนรู้ การเสริ มสร้ าง 

อัตลักษณ์โรงเรียน การเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา การส่งเสริมมาตรฐานการบริหาร

จัดการอย่างมีส่วนร่วม และการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง

ส่งเสริมการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม 

ทางการศึกษาเพื่อให้โรงเรียนเข้มแข็งมีศักยภาพสูง 

ได้มาตรฐานสากล พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

รวมตลอดถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

การศึกษาและเรียนรู้กับสถานศึกษา ชุมชน องค์กร 

และเครือข่ายทางการศึกษาอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้าง

สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดดเด่น

ในวิถีอาเซียน (ส้านักการศึกษาฯ) 

 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสริมและพัฒนา

การศกึษาและการเรียนรูใ้นสถานศกึษา 
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5.3 การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน 

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ในสั งกั ด เพื่ อ ใ ห้ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพและคุณภาพ 

ได้มาตรฐานสากลและใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โดยการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดทรัพยากรและสภาพแวดล้อม

ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน แก่ผู้เรียนและ

ชุมชน การปรับหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียน

การสอนและการประเมินผลแนวใหม่ตามจุด  

เ น้ น ก า ร พั ฒ น าคุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น นั ก เ รี ย น  

การสร้างอัตลักษณ์โรงเรียนและพัฒนาครูมืออาชีพ 

ภายใต้กระบวนการขับเคลื่อนตามระบบแผนพัฒนา

การศึกษาที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในชุมชน รวมทั้ง

การจัดการองค์ความรู้เพื่อใหโ้รงเรียนมีขีดความสามารถ

ในการจัดการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 

ชุมชนและสังคม รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนา 

การเรียนรู้ในชุมชนและร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย

พัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งเป็นองค์กรผู้น้าในการ

เสริมสร้างชุมชนแหง่คุณธรรม ภูมปิัญญาและการเรียนรู้ 

(ส้านักการศึกษาฯ) 

- จ้านวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา

คุณภาพครูที่จัดโดย อบจ. และสถานศกึษา 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรยีน 

ในสังกัดจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  

มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 

- นักเรียนในโรงเรยีนสังกัดมีอัตลักษณ์  

โดยมีความภูมิใจในท้องถิ่น มีจิตอาสา พร้อมทักษะ

ความรู้และความมั่นใจเพิ่มขึน้ ไม่ต้่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

- สถานศกึษาในสังกัดทุกแหง่มนีวัตกรรมในการ

บริหารโดยใช้สถานศกึษาเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่นและผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ 

ของทุกมาตรฐานและตัวบ่งชีไ้ด้ระดับ ดี ขึน้ไป 

- ครูและบุคลากรทางการศกึษาสถานศกึษาในสังกัด

มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้

แบบใหม่และจัดบริการการศกึษาตลอดชวีิต 

เป็นเชงิประจักษ์ได้อย่างมอือาชีพเพิ่มขึ้น 

ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและ 

ผูท้ี่มสี่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการศกึษา 

และสถานศกึษาในสังกัด ระดับ มาก ขึน้ไป 

- ร้อยละของจ้านวนนักเรียนในสังกัดที่จบการศกึษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษาตอนต้นมโีอกาส

ศกึษาต่อในระดับสูงขึ้น 
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- ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม

ทรัพยากรและปัจจัยความพร้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการศกึษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของโรงเรียน 

ในสังกัด อบจ.เชยีงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

- จ้านวนนักเรียนที่ อบจ.รับโอน ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรยีมความพรอ้มในการ

ประกอบอาชีพ 

- จ้านวนร้อยละของนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ในสังกัด  

อบจ.เชียงใหม่ ที่มผีลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  

ขึน้ไป 

5.4 การส่งเสริมสุขภาวะ 

การพัฒนาให้มีระบบบริการสุขภาพทางด้าน 

สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรครักษาพยาบาลและฟื้นฟู

สมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทั้งร่างกายและจติใจของคนในชุมชน 

(ส้านักปลัดฯ / ส้านักการศึกษาฯ / กองชา่ง) 

 

 

 

 

- จ้านวนครั้งที่มกีารจัดกิจกรรมใหป้ระชาชน 

มีสว่นร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อหรอืกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่สง่เสริมสุขภาวะ 

ของประชาชน 
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5.5 ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริม

การรวมตัว ร่วมคดิ รว่มท้า ในหลายรูปแบบ เป็นการ

ให้ความรู้แก่ชุมชนแบบบูรณาการของหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน กลุ่มชุมชนต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ใหแ้ก่ชุมชุน สามารถพัฒนาและก้าวไปสู่สังคมอยู่ดีมีสุข

การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ 

ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน รวมทั้งในด้านของการฝึกอาชีพ 

การให้ความรู้ ใ นด้ านของกฎหมายกับการใ ช้

ชีวิตประจ้าวัน การสาธารณสุข การสร้างสังคม 

ให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ท้าให้ประชาชน 

ในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครอบครัวอบอุ่น

และชุมชนน่าอยู่ (ส้านักปลัดฯ / กองกิจฯ) 

- จ้านวนครั้งของการจัดกิจกรรมในการส่งเสริม 

การเรียนรูชุ้มชน/การพัฒนาอาชีพ/การมีสว่นร่วม 

ในการพัฒนา 

- จ้านวนครั้งที่ประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ขอ้มูลด้านการเมอืงการปกครองและกฎหมาย 

5.6 พัฒนาคุณภาพชีวติของเด็ก เยาวชน สตร ี

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

      การศึกษารวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ              

ในท้องถิ่น การก้าหนดแนวทางในการสงเคราะห์ 

ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  

ในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ ปัจจัยในการยังชีพ 

การเข้ าถึ งปั จจั ยการผลิต รวมทั้ งการติดตาม

ประเมินผลการสง เคราะห์อย่ างต่อเนื่ องและ 

การด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับ

ทุกกลุ่ม เช่น สาธารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อม  

รวมตลอดถึงการอบรมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

เด็ก เยาวชนและสตรีในจังหวัด (ส้านักปลัดฯ) 

- จ้านวนกิจกรรมที่จัดขึน้เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวติของเด็ก เยาวชน สตร ีผูสู้งอายุและ

ผูด้้อยโอกาส 
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 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด / กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กองแผนและงบประมาณ / ส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / กองช่าง 
 

 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิัญญา  

จติสาธารณะและพัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตรท์ี่ 5. การพัฒนาการศกึษา 

สาธารณสุขและคุณภาพชวีิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย  

และการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

 พันธกิจ       บริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัด

ระเบียบชุมชน ทั้งในด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และการพัฒนาเครือขา่ย 

 เป้าประสงค์  ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีต่อกัน สามารถรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ และ

สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหายาเสพติด ความไม่

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

องค์กรมีขีดความสามารถ ความพร้อม หน่วยงาน เครือข่ายในการป้องกัน บรรเทา 

สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนให้แก่ประชาชนมากขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

6.1 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมและ          

การแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

พัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัครและบุคลากรของ

องค์กร/หน่วยงานในการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และ

รณรงค์แนวทางในการป้องกันและการบรรเทา 

สาธารณภัย (กองชา่ง) 
 

- จ้านวนครั้งของการจัดกิจกรรมที่สนับสนุน 

หรอืส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 

6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ ไขปัญหาอุทกภัย           

ภัยแล้ง สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างพนัง        

การขุดลอก คูคลอง ล้าน้้า เพื่อป้องกันน้้าท่วมฯ        

รวมตลอดถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 

ใหแ้ก่พืน้ที่ประสบภัย (กองชา่ง) 

- จ้านวนบ่อบาดาลที่รอ้งขอและได้รับการสนับสนุน

งบประมาณ 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน

การด้าเนินการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 

แบบ ยท.03 
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6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและ 

สิ่งเสพตดิ 

การร่ วมมื อและ เ ชื่ อม โ ย งกั บหน่ ว ย ง าน 

ที่ เกี่ ยวข้องกัน ในการแก้ ไขปัญหาอบายมุขและ 

สิ่งเสพติด ในการก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

อย่างตอ่เนื่องและจรงิจังตัง้แต่ระดับครอบครัว ชุมชน 

สถานศึกษาและสถานที่ท้างานอย่างเป็นระบบ 

(ส้านักปลัดฯ) 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการเพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 

6.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา 

ความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทา 

สาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถ่ิน 

พัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษา 

ความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างบูรณาการ ทั้งใน 

ด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดหา/สนับสนุน 

เครื่องมอือุปกรณ์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเครือข่าย

ในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยในรูปแบบต่าง ๆ 

ร ว ม ถึ ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ 

ด้านความปลอดภัย (กองชา่ง) 

- จ้านวนครั้งของการจัดกิจกรรมการฝกึอบรม

อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยและการรักษา 

ความสงบเรียบร้อย 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

เพื่อเสริมสรา้งประสทิธิภาพในการรักษา 

ความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด / กองช่าง 

 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4. การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ

ประชาชน 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตรท์ี่ 6. การป้องกันบรรเทา 

สาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 

 พันธกิจ         พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและ

ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสทิธิภาพอย่างทั่วถึง 

 เป้าประสงค์    องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก

ภาคส่วน และสามารถใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

การเปิดโอกาสและพร้อมรับประชาชน องค์กรอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ติดตาม 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการใหบ้ริการสาธารณะที่มปีระสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

7.1 การสร้างจติส านึกและพัฒนาขีดความสามารถ 

บุคลากรภาครัฐเตรยีมพร้อมการพัฒนาท้องถ่ิน

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

การปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตส้านึกของ

บุคลากรภาครั ฐ ในทุ กระดั บ  ตลอดจนพัฒนา 

ขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐให้มีนวัตกรรม

ในการบริหารจัดการการท้างานที่จะมุ่งไปสู่ประโยชน์

ของประชาชน โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจและ

สามารถสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาจังหวัด  

(ส้านักปลัดฯ / กองกิจฯ / กองการเจ้าหน้าที่ /  

ส้านักการศึกษาฯ / กองช่าง) 

 

 

 

- จ้านวนโครงการที่ด้าเนินการสรา้งจิตส้านึกและ

พัฒนาขดีความสามารถของบุคลากร 

- ร้อยละของความพึงพอใจในทุกด้านของผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม 

 

แบบ ยท.03 
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7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในการบริหารจัดการ 

การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นความคุ้มค่า         

ในการปฏิบัติภารกิจปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน

ให้พร้อมรับกับภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายก้าหนด       

เน้นกระจายการบริการสาธารณะให้ทั่วถึง โดยค้านึงถึง

ความต้องการของประชาชนเพิ่มบทบาทภาคเอกชน       

ในกิ จการของรั ฐ  เพื่ อลดภาระการลงทุ นและ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการตลอดจนพัฒนา

กล ไก การก้ ากั บ ดู แลที่ เ ข้ ม แ ข็ ง และ โป ร่ ง ใ ส   

โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลักและ

ด้าเนินการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตส้านึกข้าราชการ

ให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม การพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน  

และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเคร่งครัด 

(กองแผนฯ / กองคลัง/ กองการเจ้าหนา้ที่ / 

ส้านักการศึกษาฯ) 

- จ้านวนโครงการที่ด้าเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

และธรรมาภิบาลเพื่อใหม้ีความพึงพอใจในการบริการ 

 

-  จ้านวนครั้งของการจัดท้าโครงการ 

- ร้อยละของจ้านวนบุคลากรที่สามารถสรรหาได้

ตามอัตราที่วา่ง 

 

7.3 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

       การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการ

เสนอปัญหาความต้องการ การก้าหนดนโยบาย 

เสนอแนะและก้าหนดบทบัญญัติ รวมถึงกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ 

ให้เสมอภาคและมีความสมดุล ส่งเสริมการท้ากิจกรรม

ในลั กษณะพหุภาคี  ส่ ง เสริ มและจั ดให้มี ระบบ 

การควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมาย

ก้าหนดและส่งเสริมใหม้ีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

(ส้านักปลัดฯ / กองกิจฯ / กองแผนฯ /  

กองการเจ้าหน้าที่ / ส้านักการศกึษาฯ) 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนนิการ 

ส้าเร็จตามเป้าหมายก้าหนดไว้ 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วม

ในการบริหารจัดการและมีการตรวจสอบ 

- จ้านวนการจัดประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชยีงใหม่สัญจรเพื่อระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

ในแต่ละอ้าเภอ 

- จ้านวนครั้งของประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพรข่้อมูลข่าวสาร 
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7.4 จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงาน

ขององค์กร 

จั ด ห า เ ค รื่ อ ง มื อ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ที่ ส นั บ ส นุ น 

การป ฏิ บั ติ ง าน / การบริ การที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ  

รวมตลอดถึงการด้าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ 

อาคารส้านักงาน อาคารปฏิบัติการต่าง ๆ  ขององค์กร

เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความพร้อมส้าหรับการให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชน  

(ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชยีงใหม่) 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

เพื่อสนับสนุนการบริหารงานขององค์กร 

ให้มปีระสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

- ความส้าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

ที่ด้าเนินการเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 

ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที ่7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

4.2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
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2 4 6 8 10 - จ ำนวน

แม่น  ำ/คลอง/

หว้ย ที่ร้องขอ

และได้รับ

กำรสนับสนุน

งบประมำณ

ปีละ

2

สำย

-  ขดุลอกแหล่งน  ำ 10 สำย กองชำ่ง -

5 10 15 20 25 - จ ำนวนสระ/

บ่อ/บึง 

ที่ร้องขอและ

ได้รับกำร

สนับสนุน

งบประมำณ

ปีละ

5

แหง่

-  ขดุลอกสระ/บ่อ/บึง 25 แหง่ กองชำ่ง -

1.กำร

พัฒนำ

เศรษฐกิจ

อย่ำง

สมดุลและ

ย่ังยืน

1.กำร

พัฒนำ

โครงสร้ำง

พ ืนฐำนที่

เหมำะสม

กับชมุชน

1.ด้ำน

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน

ระบบบริหำรจดักำร

โครงสร้ำงพ ืนฐำน 

ระบบสำธำรณูปโภค 

สำธำรณูปกำร 

กำรคมนำคมและ

กำรขนส่งได้มำตรฐำน 

ได้รับควำมสะดวก 

สำมำรถเขำ้ถึงบริกำร

ได้อย่ำงทั่วถึง

กำรสร้ำง พัฒนำ

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้ำงพ ืนฐำน

ระบบสำธำรณูปโภค

 สำธำรณูปกำร 

กำรคมนำคมและ

กำรขนส่งที่ได้

มำตรฐำนเพิ่มข ึน

1.1 พัฒนำ

โครงสร้ำง

พ ืนฐำนทำง

กำรเกษตร

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1.กำร

พัฒนำ

เศรษฐกิจ

อย่ำง

สมดุลและ

ย่ังยืน

1.กำร

พัฒนำ

โครงสร้ำง

พ ืนฐำนที่

เหมำะสม

กับชมุชน

1.ด้ำน

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน

ระบบบริหำรจดักำร

โครงสร้ำงพ ืนฐำน 

ระบบสำธำรณูปโภค 

สำธำรณูปกำร 

กำรคมนำคมและ

กำรขนส่งได้มำตรฐำน 

ได้รับควำมสะดวก 

สำมำรถเขำ้ถึงบริกำร

ได้อย่ำงทั่วถึง

กำรสร้ำง พัฒนำ 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้ำงพ ืนฐำน 

ระบบ

สำธำรณูปโภค 

สำธำรณูปกำร 

กำรคมนำคมและ

กำรขนส่งที่ได้

มำตรฐำนเพิ่มข ึน

    40 80 120 160 200 1.2 พัฒนำ

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน 

ด้ำนกำร

คมนำคมขนส่ง

ด้ำน

สำธำรณูปโภค

ด้ำน

สำธำรณูปกำร 

และ

กำรพัฒนำ

กำรบริหำร

จดักำร

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน

- จ ำนวนสำย

ทำงถนนที่ได้

มำตรฐำน

ทำงหลวง

ท้องถิ่น 

ในควำม

รับผิดชอบของ

อบจ.ที่ได้รับ

กำรบ ำรุงปกติ

เพิ่มข ึน

ปีละ

40 

สำย

-  บูรณะทำงโดยวธิซี่อมสร้ำงผิวทำง  

   คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำย ชม. 

   จ ำนวน 10 สำย

-  บูรณะทำงโดยวธิซี่อมสร้ำงผิวทำง

   แอสฟัลส์คอนกรีต ถนนสำย ชม.

   จ ำนวน 6 สำย

-  ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรด้วยดินลูกรัง

   บดอัดแน่น (ถนน อบจ.ชม.) สำย ชม. 

   จ ำนวน 1 สำย

-  ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรแบบOver-Lay 

   ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสำย ชม. 

   จ ำนวน 20 สำย

-  บูรณะโดยวธิ ีPavement In - Place 

   Recycling ผิวทำงแอสฟัลต์คอนกรีต 

   จ ำนวน 2 สำย   

-  บูรณะทำงโดยวธิซี่อมเสริมผิวทำง 

   เคปซีล 1 สำย

กองชำ่ง -
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1.กำร

พัฒนำ

เศรษฐกิจ

อย่ำง

สมดุลและ

ย่ังยืน

1.กำร

พัฒนำ

โครงสร้ำง

พ ืนฐำนที่

เหมำะสม

กับชมุชน

1.ด้ำน

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน

ระบบบริหำรจดักำร

โครงสร้ำงพ ืนฐำน 

ระบบสำธำรณูปโภค 

สำธำรณูปกำร 

กำรคมนำคมและ

กำรขนส่งได้มำตรฐำน 

ได้รับควำมสะดวก 

สำมำรถเขำ้ถึงบริกำร

ได้อย่ำงทั่วถึง

กำรสร้ำง พัฒนำ 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้ำงพ ืนฐำน

ระบบ

สำธำรณูปโภค 

สำธำรณูปกำร 

กำรคมนำคมและ

กำรขนส่งที่ได้

มำตรฐำนเพิ่มข ึน

55 110 165 220 275 1.2 พัฒนำ

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน ด้ำน

กำรคมนำคม

ขนส่ง ด้ำน

สำธำรณูปโภค

ด้ำน

สำธำรณูปกำร

และ

กำรพัฒนำ

กำรบริหำร

จดักำร

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน

- จ ำนวน

สำยทำงถนน

ที่ร้องขอและ

ได้รับกำร

สนับสนุน

งบประมำณ

ในกำรสร้ำง/

ซ่อมแซมแล้ว

เสร็จ

ได้มำตรฐำน

เพิ่มข ึน

ปีละ

55

สำย

-  ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแบบเคปซีล 

   จ ำนวน 15 สำย

-  ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

   จ ำนวน 85 สำย

-  ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ

   สะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

   จ ำนวน 5 สำย

-  ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลต์คอนกรีต 

   จ ำนวน 20 สำย

-  บูรณะทำงโดยวธิซี่อมสร้ำงผิวทำง

   คอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 5 สำย

-  ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจร

   แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

   จ ำนวน 15 สำย

-  บูรณะทำงโดยวธิซี่อมสร้ำงผิวแอสฟัลส์       

คอนกรีต  จ ำนวน 5 สำย

-  ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรด้วยดินลูกรัง

   บดอัดแน่น จ ำนวน 125 สำย

กองชำ่ง -
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

4 8 12 16 20 - จ ำนวน

สะพำน

ที่ร้องขอ

และได้รับ

กำรสนับสนุน

งบประมำณ

ในกำรสร้ำง/

ซ่อมแซม

ปีละ

4

แหง่

-  ก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

   จ ำนวน 20 แหง่

กองชำ่ง -

4 8 12 16 20 - จ ำนวนรำง

ระบำยน  ำ

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ที่ได้มำตรฐำน

เพิ่มข ึน

ปีละ

4

แหง่

-  ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

   พร้อมฝำปิด จ ำนวน 20 รำง

กองชำ่ง -

1 1 1 1 1 - จ ำนวน

สวนสำธำรณะ

ในควำม

รับผิดชอบของ

อบจ.ที่สำมำรถ

ใชป้ระโยชน์ได้

เพิ่มข ึน

- -  พัฒนำสวนสำธำรณะและไฟส่องสวำ่ง 

   จ ำนวน 1 แหง่

กองชำ่ง -

1.กำร

พัฒนำ

เศรษฐกิจ

อย่ำง

สมดุลและ

ย่ังยืน

1.กำร

พัฒนำ

โครงสร้ำง

พ ืนฐำนที่

เหมำะสม

กับชมุชน

1.ด้ำน

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน

ระบบบริหำรจดักำร

โครงสร้ำงพ ืนฐำน 

ระบบสำธำรณูปโภค 

สำธำรณูปกำร 

กำรคมนำคมและ

กำรขนส่งได้มำตรฐำน

ได้รับควำมสะดวก 

สำมำรถเขำ้ถึงบริกำร

ได้อย่ำงทั่วถึง

กำรสร้ำง พัฒนำ 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้ำงพ ืนฐำน 

ระบบ

สำธำรณูปโภค 

สำธำรณูปกำร 

กำรคมนำคมและ

กำรขนส่งที่ได้

มำตรฐำนเพิ่มข ึน

1.2 พัฒนำ

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน ดำ้น

กำรคมนำคม

ขนสง่ ดำ้น

สำธำรณูปโภค 

ดำ้น

สำธำรณูปกำร 

และ

กำรพัฒนำ

กำรบริหำร

จัดกำร

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

50 50 50 50 50 - จ ำนวน

ป้ำยจรำจร 

อุปกรณ์อ ำนวย

ควำมสะดวก 

หลักกิโลเมตร

ที่สำมำรถ

ใชง้ำนได้

เพิ่มข ึน

- -  ซ่อมแซมป้ำยจรำจร 

   จ ำนวน 50 ป้ำย

-  ซ่อมแซมอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก 

   จ ำนวน 50 ช ิน

-  ซ่อมแซมหลักกิโลเมตร 

   จ ำนวน 50 หลัก

กองชำ่ง -

6,000 12,000 18,000 24,000 30,000 - จ ำนวน

เคร่ืองหมำย

จรำจรบน

พ ืนทำงฯ 

ชดัเจนที่เพิ่มข ึน

ปีละ

6,000

ตำรำง

เมตร

-  ปรับปรุงเคร่ืองหมำยจรำจรบนพ ืนทำงฯ 

   30,000 ตำรำงเมตร

กองชำ่ง -

40 40 40 40 40 - จ ำนวน

สัญญำณไฟ

จรำจรที่มี

ปัญหำได้รับ

กำรแก้ไข

- -  ปรับปรุงแก้ไขสัญญำณไฟจรำจร

   ที่มีปัญหำและสำมำรถใชง้ำนได้

   ตำมปกติภำยในระยะเวลำ 1 วนั 

   จ ำนวน 200 ครั ง

กองชำ่ง -

1.กำร

พัฒนำ

เศรษฐกิจ

อย่ำง

สมดุลและ

ย่ังยืน

1.กำร

พัฒนำ

โครงสร้ำง

พ ืนฐำนที่

เหมำะสม

กับชมุชน

1.ด้ำน

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน

ระบบบริหำรจดักำร

โครงสร้ำงพ ืนฐำน 

ระบบสำธำรณูปโภค 

สำธำรณูปกำร 

กำรคมนำคมและ

กำรขนส่งได้มำตรฐำน 

ได้รับควำมสะดวก 

สำมำรถเขำ้ถึงบริกำร

ได้อย่ำงทั่วถึง

กำรสร้ำง พัฒนำ 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้ำงพ ืนฐำน 

ระบบ

สำธำรณูปโภค 

สำธำรณูปกำร 

กำรคมนำคมและ

กำรขนส่งที่ได้

มำตรฐำนเพิ่มข ึน

1.2 พัฒนำ

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน ดำ้น

กำรคมนำคม

ขนสง่ ดำ้น

สำธำรณูปโภค 

ดำ้น

สำธำรณูปกำร 

และ

กำรพัฒนำ

กำรบริหำร

จัดกำร

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน

- 137 -



- 138 -

58 59 60 61 62

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1 1 1 1 1 - -  จดัหำวสัดุ ครุภัณฑ ์สนับสนุนกำรพัฒนำ

   โครงสร้ำงพ ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง 

   ด้ำนสำธำรณูปโภคและด้ำนสำธำรณูปกำร

กองชำ่ง -

2 2 2 2 2 - -  บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองชำ่ง -

15 15 15 15 15 - -  จดัซ ือวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมืองำนก่อสร้ำง กองชำ่ง -

80 80 80 80 80 - -  จดัซ ือน  ำมันเช ือเพลิงและสำรหล่อลื่น 

   (จ ำนวน 80 ครั งต่อป)ี

กองชำ่ง -

10 10 10 10 10 - -  คำ่ไฟฟ้ำสำธำรณะ กองชำ่ง -

3 3 3 3 3 - -  จำ้งเหมำตัดหญำ้ วชัพืชและกิ่งไม้ กองชำ่ง -

- จ ำนวน

โครงกำรที่

สนับสนุนกำร

พัฒนำ

กำรบริหำร

จดักำร

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน

1.กำร

พัฒนำ

เศรษฐกิจ

อย่ำง

สมดุลและ

ย่ังยืน

1.กำร

พัฒนำ

โครงสร้ำง

พ ืนฐำนที่

เหมำะสม

กับชมุชน

1.ด้ำน

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน

ระบบบริหำรจดักำร

โครงสร้ำงพ ืนฐำน 

ระบบสำธำรณูปโภค 

สำธำรณูปกำร 

กำรคมนำคมและ

กำรขนส่งได้มำตรฐำน 

ได้รับควำมสะดวก 

สำมำรถเขำ้ถึงบริกำร

ได้อย่ำงทั่วถึง

กำรสร้ำง พัฒนำ 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้ำงพ ืนฐำน

ระบบ

สำธำรณูปโภค 

สำธำรณูปกำร 

กำรคมนำคมและ

กำรขนส่งที่ได้

มำตรฐำนเพิ่มข ึน

1.2 พัฒนำ

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน ดำ้น

กำรคมนำคม

ขนสง่ ดำ้น

สำธำรณูปโภค 

ดำ้น

สำธำรณูปกำร 

และ

กำรพัฒนำ

กำรบริหำร

จัดกำร

โครงสร้ำง

พ ืนฐำน
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

80% 80% 80% 80% 80% 2.1 ส่งเสริม

และ

พัฒนำกำร

ขบัเคลื่อน

เศรษฐกิจ

พอเพียง

- จ ำนวน

ร้อยละของ

ผู้เขำ้ร่วม

โครงกำร

- -  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกำรเรียนรู้ของ

   ประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

1 1 1 1 1 2.2 พัฒนำ

และส่งเสริม

ศักยภำพของ

ผู้ประกอบกำร

- จ ำนวนครั ง

ของ

กำรจดัท ำ

โครงกำร

- -  ส่งเสริมและพัฒนำกำรกระจำยสินคำ้

   วสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

   จงัหวดัเชยีงใหม่

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

1 - - - - 2.2 พัฒนำ

และส่งเสริม

ศักยภำพของ

ผู้ประกอบกำร

- จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรม

ที่เตรียม

ควำมพร้อม

เขำ้สูป่ระชำคม

อำเซียน (AC)

- -  สัมมนำคณะกรรมกำรวสิำหกิจชมุชน

   ระดับจงัหวดัเชยีงใหม่เพื่อเตรียมเขำ้สู่

   ประชำคมอำเซียน

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

1.กำร

พัฒนำ

เศรษฐกิจ

อย่ำง

สมดุลและ

ย่ังยืน

2. กำร

พัฒนำ

เศรษฐกิจ

และกำร

ท่องเที่ยว

2. ด้ำน

เศรษฐกิจ

และกำร

ท่องเที่ยว

ประชำชน 

ผู้ประกอบกำร 

มีกำรพัฒนำในกำร

ประกอบอำชพี

โดยยึดหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง 

มีกำรพัฒนำ

ด้ำนกำรท่องเที่ยว 

และมีควำมพร้อมต่อ

ผลกระทบ

จำกกำรเขำ้สู่

ประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน (AEC)

กำรจดักิจกรรม

ใหแ้ก่ประชำชน 

กลุม่เป้ำหมำย

ที่ได้มีส่วนร่วม

และได้รับ

ควำมพึงพอใจ

ในกำรใหบ้ริกำร 
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1 1 1 1 1 - -  ส่งเสริมผลิตภัณฑล์้ำนนำบ้ำนถวำย

   สูป่ระชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

   (Baan Tawai Lanna Creative Product

   to ASEAN Economic Community : AEC)

-  จดังำนศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก

   บ้ำนถวำย

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

1 - - - - - -  รวมพลผลิตภัณฑช์มุชนและของดี

   เมืองเชยีงใหม่

-  จดัจ ำหน่ำยสินคำ้และผลิตภัณฑช์มุชน

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

1 - - - - 2.4 ส่งเสริม

และสร้ำงควำม

เขม้แขง็ใหก้ับ

ภำคเกษตร

ใหส้ำมำรถ

แขง่ขนัได้ใน

ประชำคม

อำเซียน

- จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรม

ที่สร้ำง

ควำมเขม้แขง็

ใหก้ับ

ภำคเกษตร

- -  ยกระดับควำมคดิติดอำวธุทำงปัญญำ

   สร้ำงสัมมำชพีใหเ้กษตรกรจงัหวดัเชยีงใหม่

-  เครือขำ่ยเกษตรกรจงัหวดัเชยีงใหม่

   เพื่อกำรจดัท ำแผนพัฒนำเกษตร

   จงัหวดัเชยีงใหม่ตำมแนวปรัชญำ

   เศรษฐกิจพอเพียง

-  งำนวนัมะม่วงและของดีเมืองเชยีงใหม่

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

- จ ำนวนครั ง

ของ

กำรจดัท ำ

โครงกำร

1.กำร

พัฒนำ

เศรษฐกิจ

อย่ำง

สมดุลและ

ย่ังยืน

2. กำร

พัฒนำ

เศรษฐกิจ

และกำร

ท่องเที่ยว

2. ด้ำน

เศรษฐกิจ

และกำร

ท่องเที่ยว

ประชำชน 

ผู้ประกอบกำร 

มีกำรพัฒนำในกำร

ประกอบอำชพี

โดยยึดหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง 

มีกำรพัฒนำ

ด้ำนกำรท่องเที่ยว 

และมีควำมพร้อมต่อ

ผลกระทบ

จำกกำรเขำ้สู่

ประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน (AEC)

กำรจดักิจกรรม

ใหแ้ก่ประชำชน 

กลุม่เป้ำหมำย

ที่ได้มีส่วนร่วม

และได้รับ

ควำมพึงพอใจ

ในกำรใหบ้ริกำร 

2.3 ส่งเสริม

พัฒนำ

ประสิทธภิำพ

กำรผลิตและ

กำรกระจำย

สินคำ้

ผลิตภัณฑ์

ชมุชนใหไ้ด้

มำตรฐำน 

เตรียมพร้อม

เขำ้สูป่ระชำคม

อำเซียน (AC)
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1 1 1 1 1 - -  ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์

   ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมของ

   จงัหวดัเชยีงใหม่ ในรำยกำร "เล่ำเร่ือง

   ล้ำนนำกับ อบจ."

-  ประชำสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว ๒๕ อ ำเภอ 

   ในจงัหวดัเชยีงใหม่

-  จดัท ำรถบุปผำชำติ งำนมหกรรมไม้ดอก

   ไม้ประดับจงัหวดัเชยีงใหม่

-  จดังำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

5 5 5 5 5 - -  กระตุน้เศรษฐกิจและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ส ำนัก

ปลัดฯ

-

2 2 2 2 2 - -  ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวของ

   ท้องถิ่นจงัหวดัเชยีงใหม่

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

2% 4% 6% 8% 10% 2.5  สร้ำง

ภำพลักษณ์

ด้ำนกำร

ท่องเที่ยว

กำร

ประชำสัมพันธ์

เชงิรุกและ

กำรตลำด

- ร้อยละของ

ประชำชน

ผู้สนใจเขำ้ใช้

ระบบ

สำรสนเทศ

ที่เพิ่มข ึน

เพิ่มข ึน

ปลีะ 

2%

-  ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ

   เพื่อกำรบริกำรขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยว

   จงัหวดัเชยีงใหม่

กองแผนฯ -

1.กำร

พัฒนำ

เศรษฐกิจ

อย่ำง

สมดุลและ

ย่ังยืน

2. กำร

พัฒนำ

เศรษฐกิจ

และกำร

ท่องเที่ยว

2. ด้ำน

เศรษฐกิจ

และกำร

ท่องเที่ยว

ประชำชน 

ผู้ประกอบกำร 

มีกำรพัฒนำในกำร

ประกอบอำชพี

โดยยึดหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง 

มีกำรพัฒนำ

ด้ำนกำรท่องเที่ยว 

และมีควำมพร้อมต่อ

ผลกระทบ

จำกกำรเขำ้สู่

ประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน (AEC)

กำรจดักิจกรรม

ใหแ้ก่ประชำชน 

กลุม่เป้ำหมำย

ที่ได้มีส่วนร่วม

และได้รับ

ควำมพึงพอใจ

ในกำรใหบ้ริกำร 

2.5  สร้ำง

ภำพลักษณ์

ด้ำนกำร

ท่องเที่ยว

กำร

ประชำสัมพันธ์

เชงิรุกและ

กำรตลำด

- จ ำนวนครั ง

ของกำรจดั

กิจกรรมหรือ

โครงกำรที่

สนับสนุนกำร

ท่องเที่ยว

- 141 -



- 142 -

58 59 60 61 62

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

8 8 8 8 8 2.6 ปรับปรุง

พัฒนำ

แหล่งท่องเที่ยว

และบริกำร

ทำงกำร

ท่องเที่ยว

- -  จำ้งเหมำบริกำร บ ำรุงรักษำไม้ดอก 

   ไม้ประดับบริเวณพ ืนที่ส ำคัญของ

   จงัหวดัเชยีงใหม่ (จ ำนวน 8 ครั ง/ปี)

 

กองชำ่ง -

4 4 4 4 4 2.6 ปรับปรุง

พัฒนำ

แหล่งท่องเที่ยว

และบริกำร

ทำงกำร

ท่องเที่ยว

- -  ตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับและ

   งำนประติมำกรรม (จ ำนวน 4 ครั ง/ปี)

 

กองชำ่ง -

- จ ำนวนครั ง

ของ

กำรจดักิจกรรม

ประชำชน 

ผู้ประกอบกำร 

มีกำรพัฒนำในกำร

ประกอบอำชพี

โดยยึดหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง 

มีกำรพัฒนำ

ด้ำนกำรท่องเที่ยว 

และมีควำมพร้อมต่อ

ผลกระทบ

จำกกำรเขำ้สู่

ประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน (AEC)

กำรจดักิจกรรม

ใหแ้ก่ประชำชน 

กลุม่เป้ำหมำย

ที่ได้มีส่วนร่วมและ

ได้รับ

ควำมพึงพอใจ

ในกำรใหบ้ริกำร 

1.กำร

พัฒนำ

เศรษฐกิจ

อย่ำง

สมดุลและ

ย่ังยืน

2. กำร

พัฒนำ

เศรษฐกิจ

และกำร

ท่องเที่ยว

2. ด้ำน

เศรษฐกิจ

และกำร

ท่องเที่ยว
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

5 5 5 5 5 3.1 กำรปลูก

จติส ำนึกใน

กำรอนุรักษ์

ทรัพยำกร

ธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม

- จ ำนวนครั ง

ของ

กำรจดักิจกรรม

- -  รณรงคป์ระชำสัมพันธเ์พื่อสร้ำงจติส ำนึก

   และควำมตระหนักในกำรดูแลรักษำ

   อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ

   และสิ่งแวดล้อม (จ ำนวน 5 ครั ง/ปี)

กองชำ่ง -

2 2 2 2 2 3.2 กำร

บริหำรจดักำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม

- จ ำนวนครั ง

กำรตรวจวดั/

เก็บขอ้มูล

คุณภำพ

ในแม่น  ำ

สำยหลักที่ไหล

ผ่ำนจงัหวดั 

โดยกำร

ด ำเนินกำร

ของ อบจ. 

(ด ำเนินกำร

เอง/จำ้ง

หน่วยงำนอื่น

ด ำเนินกำร)

- -  ตรวจวดัน  ำในแม่น  ำสำยหลัก

   และแม่น  ำสำขำในพ ืนที่จงัหวดัเชยีงใหม่

กองชำ่ง -

3.กำร

บริหำร

จดักำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ 

พลังงำน

และ

สิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็น

ฐำนกำร

พัฒนำ

อย่ำงย่ังยืน

3. กำร

บริหำร

จัดกำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ

และ

สิง่แวดลอ้ม

3. ดำ้น

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ

และ

สิง่แวดลอ้ม

ประชำชนมี

คุณภำพชวีติที่ดีข ึน 

ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม

ในกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู

และบริหำรจดักำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมในพ ืนที่

พ ืนที่ได้รับกำร

อนุรักษ์ฟื้นฟูและ

บริหำรจดักำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม

ที่ได้ประสบ

ผลส ำเร็จเพิ่มข ึน
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58 59 60 61 62

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1 1 1 1 1 - จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรม

ในกำรบริหำร

จดักำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม

- -  ปลูกต้นไม้เพิ่มพ ืนที่สีเขยีว

   ลดภำวะโลกร้อน

กองชำ่ง -

1 1 1 1 1 - จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรม

ในกำรบริหำร

จดักำรขยะ

และสิ่งปฏิกูล

รวมจงัหวดั

- -  บริหำรจดักำรโรงงำนท ำปุย๋หมัก

   จำกของเหลือใช้

-  ประชำสัมพันธโ์รงงำนท ำปุย๋หมัก

   จำกของเหลือใช้

-  ติดตำม ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   จำกโรงงำนท ำปุย๋หมักจำกของเหลือใช้

-  ย่อยกิ่งไม้ใบไม้และเศษวสัดุเหลือท ิง

   ทำงกำรเกษตร

กองชำ่ง -

3.2 กำร

บริหำรจดักำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม

3.กำร

บริหำร

จดักำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ 

พลังงำน

และ

สิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็น

ฐำนกำร

พัฒนำ

อย่ำงย่ังยืน

3. กำร

บริหำร

จัดกำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ

และ

สิง่แวดลอ้ม

3. ดำ้น

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ

และ

สิง่แวดลอ้ม

ประชำชนมี

คุณภำพชวีติที่ดีข ึน 

ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม

ในกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู

และบริหำรจดักำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมในพ ืนที่

พ ืนที่ได้รับกำร

อนุรักษ์ฟื้นฟูและ

บริหำรจดักำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม

ที่ได้ประสบ

ผลส ำเร็จเพิ่มข ึน
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

7 7 7 7 7 3.2 กำร

บริหำรจดักำร

ทรัพยำกรธรรม

ชำติและ

สิ่งแวดล้อม

- จ ำนวนครั ง

ของกิจกรรม

ในกำรส่งเสริม

และ/

กำรประสำน

ควำมร่วมมือ

กับหน่วยงำน

ที่เกี่ยวขอ้ง

ในกำรจดักำร

ขยะและ

สิ่งปฏิกูล

ภำยในจงัหวดั

- -  รณรงคใ์หค้วำมรู้ด้ำนกำรจดักำรขยะ

   มูลฝอยแก่ อปท. ในพ ืนที่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

-  บรรยำยใหค้วำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจดักำร

   ขยะมูลฝอยของ อบจ.เชยีงใหม่ 

   แก่คณะผู้มำศึกษำดูงำน

กองชำ่ง -

1 1 1 1 1 3.2 กำร

บริหำรจดักำร

ทรัพยำกรธรรม

ชำติและ

สิ่งแวดล้อม

- จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรม

ที่เปิดโอกำส

ใหป้ระชำชน

มีส่วนร่วม

ในกำรป้องกัน

และแก้ไข

ปัญหำ

สิ่งแวดล้อม

- -  ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรก ำจดั 

   ขยะมูลฝอยของ อบจ เชยีงใหม่

กองชำ่ง -

3.กำร

บริหำร

จดักำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ 

พลังงำน

และ

สิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็น

ฐำนกำร

พัฒนำ

อย่ำงย่ังยืน

3. กำร

บริหำร

จัดกำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ

และ

สิง่แวดลอ้ม

3. ดำ้น

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ

และ

สิง่แวดลอ้ม

ประชำชนมี

คุณภำพชวีติที่ดีข ึน 

ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม

ในกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู

และบริหำรจดักำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมในพ ืนที่

พ ืนที่ได้รับกำร

อนุรักษ์ฟื้นฟูและ

บริหำรจดักำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม

ที่ได้ประสบ

ผลส ำเร็จเพิ่มข ึน
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58 59 60 61 62

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

3.กำร

บริหำร

จดักำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ 

พลังงำน

และ

สิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็น

ฐำนกำร

พัฒนำ

อย่ำงย่ังยืน

3. กำร

บริหำร

จัดกำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ

และ

สิง่แวดลอ้ม

3. ดำ้น

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ

และ

สิง่แวดลอ้ม

ประชำชนมี

คุณภำพชวีติที่ดีข ึน 

ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม

ในกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู

และบริหำรจดักำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมในพ ืนที่

พ ืนที่ได้รับกำร

อนุรักษ์ฟื้นฟูและ

บริหำรจดักำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม

ที่ได้ประสบ

ผลส ำเร็จเพิ่มข ึน

1 1 1 1 1 3.3 พัฒนำ

ตัวอย่ำง

ควำมส ำเร็จ

ที่เป็นรูปธรรม

- จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร

เพื่อศึกษำหรือ

จดัท ำต้นแบบ

ที่ดีในกำร

บริหำรจดักำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม

ส ำเร็จเป็น

รูปธรรม

- -  ท ำปุย๋หมักจำกกิ่งไม้ใบไม้และเศษวสัดุ

   เหลือท ิงทำงกำรเกษตร

-  แปลงสำธติปลูกผักสวนครัว

   บริเวณโรงงำนท ำปุย๋หมักจำกของเหลือใช ้ 

กองชำ่ง -
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2. กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

4. กำร

อนรัุกษ ์

ฟืน้ฟูและ

สบืสำน 

ศลิป

วัฒนธรรม

จำรีต

ประเพณี

และ

ภมูปิญัญำ

ทอ้งถิน่

4. ดำ้น

กำรศำสนำ

ศลิป

วัฒนธรรม 

จำรีต

ประเพณี

และ

ภมูปิญัญำ

ทอ้งถิน่

จดักิจกรรม

ที่ดีต่อกำรส่งเสริม 

สนับสนุน ท ำนุบ ำรุง 

สืบสำนศำสนำ

ศิลปวฒันธรรม 

จำรีตประเพณี และ

ภูมิปัญญำท้องถิ่น

ด้วยกำรประสำน

ควำมร่วมมือกับ

องคก์รต่ำง ๆ

ควำมส ำเร็จของ

โครงกำร/กิจกรรม

ที่ด ำเนินกำรตำม

กลุม่เป้ำหมำยและ

ได้รับ

ควำมพึงพอใจ

20 5 5 5 5 4.1 พัฒนำ

องคค์วำมรู้

ด้ำน

ศิลปวฒันธรรม

ท้องถิ่นอย่ำง

เป็นรูปธรรม

- จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร

เพื่อพัฒนำ

องคค์วำมรู้

และแหล่ง

เรียนรู้

- -  พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ใหไ้ด้มำตรฐำน ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

2 3 4 - - - จ ำนวน

กำรจดั

กิจกรรม

ทำงด้ำน

วฒันธรรม

ที่สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์

เมือง

วฒันธรรม

สร้ำงสรรค์

ของ UNESCO

- -  ขบัเคลื่อนเมืองเชยีงใหม่เป็นเครือขำ่ย 

   เมืองวฒันธรรมสร้ำงสรรคข์อง UNESCO 

   (สำขำหัตถกรรมและศิลปะพ ืนบ้ำน : 

   CRAFT And Folk Art)

กองแผนฯ -

80 80 80 80 80 - -  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำ 

   วฒันธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นและ

   ประเพณีที่ส ำคัญของจงัหวดัเชยีงใหม่

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

2 2 2 2 2 - -  เครือขำ่ยกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนำ

   แหล่งมรดกทำงวฒันธรรมล้ำนนำและ

   เมืองประวตัิศำสตร์เชยีงใหม่

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

- จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร

ทำงศำสนำ 

วฒันธรรม 

ภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น 

ประเพณีที่

ส ำคัญและ

กำรท่องเที่ยว

เชงิวฒันธรรม

1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2. กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

4. กำร

อนรัุกษ ์

ฟืน้ฟูและ

สบืสำน 

ศลิป

วัฒนธรรม

จำรีต

ประเพณี

และ

ภมูปิญัญำ

ทอ้งถิน่

4. ดำ้น

กำรศำสนำ

ศลิป

วัฒนธรรม 

จำรีต

ประเพณี

และ

ภมูปิญัญำ

ทอ้งถิน่

จดักิจกรรม

ที่ดีต่อกำรส่งเสริม 

สนับสนุน ท ำนุบ ำรุง 

สืบสำนศำสนำ

ศิลปวฒันธรรม 

จำรีตประเพณี และ

ภูมิปัญญำท้องถิ่น

ด้วยกำรประสำน

ควำมร่วมมือกับ

องคก์รต่ำง ๆ

ควำมส ำเร็จของ

โครงกำร/กิจกรรม

ที่ด ำเนินกำรตำม

กลุม่เป้ำหมำยและ

ได้รับ

ควำมพึงพอใจ

4.2 กำร

เชื่อมโยงวถิี

ชวีติชมุชนกับ

ศิลปวฒันธรรม

ท้องถิ่น
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1 - - - - - จ ำนวน

สถำนที่จดัตั ง

อุทยำน

กำรเรียนรู้

เชยีงใหม่

- -  ก่อสร้ำงอุทยำนกำรเรียนรู้เชยีงใหม่ กองแผนฯ -

5 5 5 5 5 -  เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และทักษะชวีติ

   ของเด็กและเยำวชนจงัหวดัเชยีงใหม่

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

3 3 3 3 3 -  ส่งเสริม สนับสนุนกำรจดัตั ง 

    สภำกำรศึกษำจงัหวดัเชยีงใหม่

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

1 1 1 1 1 -  พัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

   เพื่อสร้ำงควำมเขม้แขง็ของลูกเสือ

   ชำวบ้ำนจงัหวดัเชยีงใหม่

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

1 - - - - -  กำรจดังำนชมุนุมลูกเสือไทย ภำคเหนือ

   ปี 2558

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

-

1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2.กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

5. กำร

พฒันำ

กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข

และ

คุณภำพชวีติ

5. ด้ำน

กำรศึกษำ

และ

พัฒนำ

คุณภำพ

ชวีติ

กำรศึกษำมีมำตรฐำน

เป็นที่ยอมรับ คุณภำพ

ชวีติของประชำชนใน

จงัหวดัได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ

นักเรียน นักศึกษำ

ประชำชน

ได้รับบริกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำ

คุณภำพชวีติ

อย่ำงรวดเร็ว 

ทั่วถึง ทันสมัย

สอดคล้องกับ

กำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสังคม

5.1 ส่งเสริม

กำรศึกษำนอก

ระบบและตำม

อัธยำศัย

- จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรม

ที่ส่งเสริม

ด้ำนกำรศึกษำ

กำรเรียนรู้

ตลอดชวีติ
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1 1 1 1 1 -  จดัซ ือครุภัณฑท์ำงกำรศึกษำสื่อกำรเรียน

   กำรสอน ระบบมัลติมีเดีย พร้อมระบบ

   ทดสอบอเิล็กทรอนิกส์

-  อุดหนุนกำรจดักำรศึกษำโรงเรียนสังกัด

   กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน

   จงัหวดัเชยีงใหม่ ตำม (MOU)

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

2 2 2 2 2 -  โรงเรียนผู้ปกครอง

-  พัฒนำคุณภำพสื่อกำรเรียนกำรสอน

   ระบบมัลติมีเดียพร้อมระบบทดสอบ

   อเิล็กทรอนิกส์อนิเตอร์เน๊ตเพื่อกำรศึกษำ

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

30 30 30 30 30 -  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

   ในพ ืนที่จงัหวดัเชยีงใหม่

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

80% 85% 90% 95% 100% 5.3 กำร

บริหำรและ

จดักำรศึกษำ

ของโรงเรียน

- จ ำนวนครู

ที่เขำ้ร่วม

กิจกรรมหรือ

โครงกำร

พัฒนำ

คุณภำพครู

ที่จดัโดย อบจ.

และ

สถำนศึกษำ

เพิ่มข ึน

ปลีะ 

5%

-  พัฒนำคุณภำพมำตรฐำน

   โรงเรียน อบจ.เชยีงใหม่ สูส่ถำนศึกษำ 

   World class Standard School

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2.กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

5. กำร

พฒันำ

กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข

และ

คุณภำพชวีติ

5. ด้ำน

กำรศึกษำ

และ

พัฒนำ

คุณภำพ

ชวีติ

กำรศึกษำมีมำตรฐำน

เป็นที่ยอมรับ คุณภำพ

ชวีติของประชำชนใน

จงัหวดัได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ

นักเรียน นักศึกษำ

ประชำชน

ได้รับบริกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำ

คุณภำพชวีติ

อย่ำงรวดเร็ว 

ทั่วถึง ทันสมัย

สอดคล้องกับ

กำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสังคม

5.2 ส่งเสริม

และพัฒนำ

คุณภำพ

มำตรฐำน

กำรศึกษำ

พร้อมเขำ้สู่

ประชำคม

อำเซียน

- จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรมที่

ส่งเสริมและ

พัฒนำ

กำรศึกษำและ

กำรเรียนรู้

ในสถำนศึกษำ

-
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

50% 55% 60% 65% 70% 5.3 กำร

บริหำรและจดั

กำรศึกษำของ

โรงเรียน

- ผลสมัฤทธิ์

ทำงกำรเรียน

ของนกัเรียน

โรงเรียน

ในสงักดั

จำกกำร

ทดสอบ

ระดบัชำติ

(O-NET) 

มคีะแนนเฉลี่ย

มำกกวำ่

ร้อยละ 50

เพิ่มข ึน

ปลีะ 

5%

-  พัฒนำคุณภำพมำตรฐำน

   โรงเรียน อบจ.เชยีงใหม่ สูส่ถำนศึกษำ 

   World class Standard School

-  มหกรรมกำรจดักำรศึกษำ

   อบจ. เชยีงใหม่/กำรแขง่ขนัทักษะ

   ทำงวชิำกำรระดับ อบจ. เชยีงใหม่ 

   ระดับภำคเหนือและระดับประเทศ

-  ยกระดับมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ

   และกำรเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด 

   อบจ.เชยีงใหม่

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

40% 45% 50% 55% 60% 5.3 กำร

บริหำรและจดั

กำรศึกษำของ

โรงเรียน

- นกัเรียน

ในโรงเรียน

ในสงักดั

มอัีตลกัษณ์ 

โดยมคีวำม

ภมูใิจในทอ้งถิ่น

มจีติอำสำ 

พร้อมทกัษะ

ควำมรู้และ

ควำมมั่นใจ

เพิ่มข ึน 

ไมต่่ ำกวำ่

ร้อยละ 5 ตอ่ปี

เพิ่มข ึน

ปลีะ 

5%

-  พัฒนำคุณภำพมำตรฐำน

   โรงเรียน อบจ.เชยีงใหม่ สูส่ถำนศึกษำ 

   World class Standard School

-  มหกรรมกำรจดักำรศึกษำ

   อบจ. เชยีงใหม่/กำรแขง่ขนัทักษะ

   ทำงวชิำกำรระดับ อบจ. เชยีงใหม่ 

   ระดับภำคเหนือและระดับประเทศ

-  เสริมสร้ำงอัตลักษณ์นักเรียน

   อบจ.เชยีงใหม่

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2.กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

5. กำร

พฒันำ

กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข

และ

คุณภำพชวีติ

5. ด้ำน

กำรศึกษำ

และ

พัฒนำ

คุณภำพ

ชวีติ

กำรศึกษำมีมำตรฐำน

เป็นที่ยอมรับ คุณภำพ

ชวีติของประชำชนใน

จงัหวดัได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ

นักเรียน นักศึกษำ

ประชำชน

ได้รับบริกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำ

คุณภำพชวีติ

อย่ำงรวดเร็ว 

ทั่วถึง ทันสมัย

สอดคล้องกับ

กำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสังคม
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2.กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

5. กำร

พฒันำ

กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข

และ

คุณภำพชวีติ

5. ด้ำน

กำรศึกษำ

และ

พัฒนำ

คุณภำพ

ชวีติ

กำรศึกษำมีมำตรฐำน

เป็นที่ยอมรับ คุณภำพ

ชวีติของประชำชนใน

จงัหวดัได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ

นักเรียน นักศึกษำ

ประชำชน

ได้รับบริกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำ

คุณภำพชวีติ

อย่ำงรวดเร็ว 

ทั่วถึง ทันสมัย

สอดคล้องกับ

กำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสังคม

100% 100% 100% 100% 100% 5.3 กำร

บริหำรและ

จดักำรศึกษำ

ของโรงเรียน

- สถำนศึกษำ

ในสังกัด

ทุกแหง่มี

นวตักรรม

ในกำรบริหำร

โดยใช้

สถำนศึกษำ

เป็นฐำน

ในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นและ

ผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมิน

คุณภำพของ

ทุกมำตรฐำน

และตัวบ่งช ี

ได้ระดับ ดี 

ข ึนไป

- -  ส่งเสริมมำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรและ

   กำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำของ

   โรงเรียนในสังกัด

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-
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58 59 60 61 62

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2.กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

5. กำร

พฒันำ

กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข

และ

คุณภำพชวีติ

5. ด้ำน

กำรศึกษำ

และ

พัฒนำ

คุณภำพ

ชวีติ

กำรศึกษำมีมำตรฐำน

เป็นที่ยอมรับ คุณภำพ

ชวีติของประชำชนใน

จงัหวดัได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ

นักเรียน นักศึกษำ

ประชำชน

ได้รับบริกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำ

คุณภำพชวีติ

อย่ำงรวดเร็ว 

ทั่วถึง ทันสมัย

สอดคล้องกับ

กำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสังคม

70% 75% 80% 85% 90% 5.3 กำร

บริหำรและจดั

กำรศึกษำของ

โรงเรียน

- ครูและ

บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ

สถำนศึกษำใน

สังกัดมี

สมรรถนะและ

ประสิทธภิำพ

ในกำรจดักำร

เรียนรู้แบบ

ใหม่และ

จดับริกำร

กำรศึกษำ

ตลอดชวีติเป็น

เชงิประจกัษ์

ได้อย่ำงมือ

อำชพีเพิ่มข ึน

ไม่ต่ ำกวำ่

ร้อยละ 

5 ต่อปี

เพิ่มข ึน

ปลีะ 

5%

-  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพครู

   และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสูม่ำตรฐำน

   วชิำชพี

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-
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58 59 60 61 62

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

60% 65% 70% 75% 80% - ร้อยละของ

ควำมพึงพอใจ

ของ

ผู้รับบริกำร

และผู้ที่มี

สว่นไดส้ว่นเสยี

ตอ่กำรบริหำร

จัดกำรศกึษำ

และสถำนศกึษำ

ในสงักดั 

ระดบั 

มำกข ึนไป

เพิ่มข ึน

ปลีะ 

5%

-  ส่งเสริมมำตรฐำนกำรบริหำรจดักำร

   และกำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำ

   ของโรงเรียนในสังกัด

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

90% 92% 94% 96% 98% - ร้อยละของ

จ ำนวนนกัเรียน

ในสงักดั

ที่จบกำรศกึษำ

ระดบั

ประถมศกึษำ

และ

มธัยมศกึษำ

ตอนตน้

มโีอกำสศกึษำ

ตอ่ในระดบั

สงูข ึน

เพิ่มข ึน

ปลีะ 

2%

-  ยกระดับมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ

   และกำรเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด

   องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

-  ส่งเสริมทุนกำรศึกษำต่อส ำหรับนักเรียน

   โรงเรียนในสังกัด

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

5.3 กำร

บริหำรและจดั

กำรศึกษำของ

โรงเรียน

1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2.กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

5. กำร

พฒันำ

กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข

และ

คุณภำพชวีติ

5. ด้ำน

กำรศึกษำ

และ

พัฒนำ

คุณภำพ

ชวีติ

กำรศึกษำมีมำตรฐำน

เป็นที่ยอมรับ คุณภำพ

ชวีติของประชำชนใน

จงัหวดัได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ

นักเรียน นักศึกษำ

ประชำชน

ได้รับบริกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำ

คุณภำพชวีติ

อย่ำงรวดเร็ว 

ทั่วถึง ทันสมัย

สอดคล้องกับ

กำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสังคม
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58 59 60 61 62

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2.กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

5. กำร

พฒันำ

กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข

และ

คุณภำพชวีติ

5. ด้ำน

กำรศึกษำ

และ

พัฒนำ

คุณภำพ

ชวีติ

กำรศึกษำมีมำตรฐำน

เป็นที่ยอมรับ คุณภำพ

ชวีติของประชำชนใน

จงัหวดัได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ

นักเรียน นักศึกษำ

ประชำชน

ได้รับบริกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำ

คุณภำพชวีติ

อย่ำงรวดเร็ว 

ทั่วถึง ทันสมัย

สอดคล้องกับ

กำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสังคม

100% 100% 100% 100% 100% 5.3 กำร

บริหำรและจดั

กำรศึกษำของ

โรงเรียน

- ร้อยละของ

จ ำนวน

นักเรียนที่

ได้รับกำร

ส่งเสริม

ทรัพยำกร

และปัจจยั

ควำมพร้อม

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิำพ

กำรจดักำร

ศึกษำโรงเรียน

ในสังกัด อบจ.

เชยีงใหม่

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

- -  สง่เสริมทรัพยำกรและปจัจัยควำมพร้อม

   เพื่อประสทิธภิำพกำรจัดกำรศกึษำโรงเรียน

   ในสงักดั อบจ.เชยีงใหม่

-  สง่เสริมศกัยภำพกำรจัดกำรศกึษำ

   โรงเรียนแมอ่ำยวทิยำคม

-  สง่เสริมภำวะโภชนำกำรนกัเรียน

   โรงเรียนแมอ่ำยวทิยำคม

-  สง่เสริมศกัยภำพกำรจัดกำรศกึษำ

   โรงเรียนบำ้นแมง่อนข ีเหลก็

-  สง่เสริมภำวะโภชนำกำรนกัเรียน

   โรงเรียนบำ้นแมง่อนข ีเหลก็

-  สง่เสริมศกัยภำพกำรจัดกำรศกึษำ 

   โรงเรียนตน้แกว้ผดงุพิทยำลยั

-  สง่เสริมภำวะโภชนำกำรนกัเรียน

   โรงเรียนตน้แกว้ผดงุพิทยำลยั

-  สง่เสริมศกัยภำพกำรจัดกำรศกึษำ

   โรงเรียนบำ้นศำลำ

-  เชำ่ที่ดนิเพื่อจัดกำรเรียนกำรสอน

   โรงเรียนบำ้นศำลำ

-  สง่เสริมภำวะโภชนำกำรนกัเรียน

   โรงเรียนบำ้นศำลำ

-  สนบัสนนุปจัจัยพ ืนฐำนเพื่อกำรพัฒนำ

   กำรศกึษำโรงเรียน อบจ.เชยีงใหม่

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-
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58 59 60 61 62

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2.กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

5. กำร

พฒันำ

กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข

และ

คุณภำพชวีติ

5. ด้ำน

กำรศึกษำ

และ

พัฒนำ

คุณภำพ

ชวีติ

กำรศึกษำมีมำตรฐำน

เป็นที่ยอมรับ คุณภำพ

ชวีติของประชำชนใน

จงัหวดัได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ

นักเรียน นักศึกษำ

ประชำชน

ได้รับบริกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำ

คุณภำพชวีติ

อย่ำงรวดเร็ว 

ทั่วถึง ทันสมัย

สอดคล้องกับ

กำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสังคม

1 1 1 1 1 5.3 กำร

บริหำรและจดั

กำรศึกษำของ

โรงเรียน

- จ ำนวน

โครงกำร/

กจิกรรมที่

ด ำเนนิกำร

เพื่อสนบัสนนุ

กำรบริหำรงำน

ของโรงเรียน

ในสงักดั อบจ.

เชยีงใหม่

ใหม้ี

ประสทิธภิำพ

เพิ่มข ึน

- -  เพิ่มประสิทธภิำพด้ำนกำรบริหำรและ

   กำรบริกำรจดักำรศึกษำ

   โรงเรียนแม่อำยวทิยำคม

-  เพิ่มประสิทธภิำพด้ำนกำรบริหำรและ

   กำรบริกำรจดักำรศึกษำ

   โรงเรียนบ้ำนแม่งอนข ีเหล็ก

-  เพิ่มประสิทธภิำพด้ำนกำรบริหำรและ

   กำรบริกำรจดักำรศึกษำ

   โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยำลัย

-  เพิ่มประสิทธภิำพด้ำนกำรบริหำรและ

   กำรบริกำรจดักำรศึกษำโรงเรียนบ้ำนศำลำ

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-
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58 59 60 61 62

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

88% 90% 92% 94% 96% - จ ำนวน

นักเรียนที่ อบจ.

รับโอนที่เขำ้

ร่วมกิจกรรม

เพื่อเพิ่ม

ศักยภำพและ

เตรียมควำม

พร้อมในกำร

ประกอบอำชพี

เพิ่มข ึน

ปลีะ 

2%

-  ส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำและ

   เรียนรู้ตลอดชวีติในชมุชนท้องถิ่น

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

60% 60% 60% 60% 60% - จ ำนวนร้อย

ละของ

นักเรียนทั งหมด

ที่อยู่ในสังกัด 

อบจ.เชยีงใหม่

ที่มีผล

กำรประเมิน

อยู่ในระดับดี 

ข ึนไป

- -  จำ้งที่ปรึกษำวดัและประเมินผล

   ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ

   เทียบเคยีงมำตรฐำนสำกล

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

5.3 กำร

บริหำรและจดั

กำรศึกษำของ

โรงเรียน

1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2.กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

5. กำร

พฒันำ

กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข

และ

คุณภำพชวีติ

5. ด้ำน

กำรศึกษำ

และ

พัฒนำ

คุณภำพ

ชวีติ

กำรศึกษำมีมำตรฐำน

เป็นที่ยอมรับ คุณภำพ

ชวีติของประชำชนใน

จงัหวดัได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ

นักเรียน นักศึกษำ

ประชำชน

ได้รับบริกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำ

คุณภำพชวีติ

อย่ำงรวดเร็ว 

ทั่วถึง ทันสมัย

สอดคล้องกับ

กำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสังคม
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1 - - - - - -  ก่อสร้ำงสวนสุขภำพริมแม่น  ำปิง 

   ถนนเจริญประเทศ

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

1 1 1 - - - -  กำรส่งเสริมและสนับสนุน

   กำรจดักิจกรรมด้ำนสำธำรณสุข

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

1 1 1 - - - -  ตรวจสุขภำพเพื่อสร้ำงเสริมและป้องกัน

   ภัยสุขภำพภำคประชำชน จงัหวดัเชยีงใหม่

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

- จ ำนวนครั ง

ที่มีกำรจดั

กิจกรรมให้

ประชำชนมี

ส่วนร่วมใน

กำรป้องกัน

และควบคุม

กำรแพร่

ระบำดของ

โรคติดต่อหรือ

กิจกรรมด้ำน

สำธำรณสุข

นักเรียน นักศึกษำ

ประชำชน

ได้รับบริกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำ

คุณภำพชวีติ

อย่ำงรวดเร็ว 

ทั่วถึง ทันสมัย

สอดคล้องกับ

กำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสังคม

กำรศึกษำมีมำตรฐำน

เป็นที่ยอมรับ คุณภำพ

ชวีติของประชำชนใน

จงัหวดัได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ

5. ด้ำน

กำรศึกษำ

และ

พัฒนำ

คุณภำพ

ชวีติ

5. กำร

พฒันำ

กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข

และ

คุณภำพชวีติ

1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2.กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

5.4 กำร

ส่งเสริมสุข

ภำวะ
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1 1 1 1 1 -  อุดหนุนกำรแขง่ขนักรีฑำผู้สูงอำยุ 

   ชงิชนะเลิศแหง่ประเทศไทย

-  กำรแขง่ขนักีฬำเยำวชนรอบคัดเลือก

   ภำค 5

-  กำรแขง่ขนักีฬำแหง่ชำติรอบคัดเลือก

   ภำค 5

-  กำรแขง่ขนักีฬำคนพิกำรแหง่ชำติ

   รอบคัดเลือกภำค 5

-  กำรแขง่ขนักีฬำสมำพันธ ์อบจ. 

   17 จงัหวดัภำคเหนือ

-  กำรแขง่ขนักีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์

   จงัหวดัเชยีงใหม่

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

1 - - - - -  แขง่ขนักีฬำนักเรียนองคก์รปกครองส่วน

   ท้องถิ่นแหง่ประเทศไทย รอบคัดเลือก 

   ระดับภำคเหนือ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

   2557 ครั งที่ 32

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

20 20 20 20 20 -  ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภำพ กีฬำและ

   นันทนำกำร

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

5 5 5 5 5 -  แขง่ขนักีฬำนักเรียน นักศึกษำและ  

   ประชำชนต้ำนยำเสพติดจงัหวดัเชยีงใหม่

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

- จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรม

ที่ส่งเสริม

สุขภำวะของ

ประชำชน

-1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2.กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

5. กำร

พฒันำ

กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข

และ

คุณภำพชวีติ

5. ด้ำน

กำรศึกษำ

และ

พัฒนำ

คุณภำพ

ชวีติ

กำรศึกษำมีมำตรฐำน

เป็นที่ยอมรับ คุณภำพ

ชวีติของประชำชนใน

จงัหวดัได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ

นักเรียน นักศึกษำ

ประชำชน

ได้รับบริกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำ

คุณภำพชวีติ

อย่ำงรวดเร็ว 

ทั่วถึง ทันสมัย

สอดคล้องกับ

กำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสังคม

5.4 กำร

ส่งเสริมสุข

ภำวะ
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2.กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

5. กำร

พฒันำ

กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข

และ

คุณภำพชวีติ

5. ด้ำน

กำรศึกษำ

และ

พัฒนำ

คุณภำพ

ชวีติ

กำรศึกษำมีมำตรฐำน

เป็นที่ยอมรับ คุณภำพ

ชวีติของประชำชนใน

จงัหวดัได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ

นักเรียน นักศึกษำ

ประชำชน

ได้รับบริกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำ

คุณภำพชวีติ

อย่ำงรวดเร็ว 

ทั่วถึง ทันสมัย

สอดคล้องกับ

กำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสังคม

5 5 5 5 5 5.4 กำร

ส่งเสริมสุข

ภำวะ

- จ ำนวนครั ง

ที่มีกำรจดั

กิจกรรมให้

ประชำชนมี

ส่วนร่วมใน

กำรป้องกัน

และควบคุม

กำรแพร่

ระบำดของ

โรคติดต่อหรือ

กิจกรรมด้ำน

สำธำรณสุข

- -  ป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำด     

   ของโรคติดต่อ

กองชำ่ง -
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

30 6 6 6 6 - -  พัฒนำอำชพี และส่งเสริมกำรมีงำนท ำ

   ใหก้ับประชำชนในจงัหวดัเชยีงใหม่

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

1 1 1 1 1 - -  ออกหน่วยเคลื่อนที่ขององคก์ำรบริหำร

   ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

1 - - - - - -  กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อแก้ไขปัญหำ

   กำรขำดแคลนแรงงำนในอุตสำหกรรม

   ท่องเที่ยวสำขำกำรผสมเคร่ืองดื่ม

-  กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อแก้ไขปัญหำ

   กำรขำดแคลนแรงงำนในอุตสำหกรรม

   ท่องเที่ยวสำขำกำรประกอบอำหำรไทย

   รองรับนโยบำยครัวไทยสูค่รัวโลก

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2.กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

5. กำร

พฒันำ

กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข

และ

คุณภำพชวีติ

5. ด้ำน

กำรศึกษำ

และ

พัฒนำ

คุณภำพ

ชวีติ

กำรศึกษำมีมำตรฐำน

เป็นที่ยอมรับ คุณภำพ

ชวีติของประชำชนใน

จงัหวดัได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ

นักเรียน นักศึกษำ

ประชำชน

ได้รับบริกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำ

คุณภำพชวีติ

อย่ำงรวดเร็ว 

ทั่วถึง ทันสมัย

สอดคล้องกับ

กำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสังคม

5.5  ส่งเสริม

กำรเรียนรู้ของ

ชมุชน

- จ ำนวนครั ง

ของกำรจดั

กิจกรรมใน

กำรส่งเสริม

กำรเรียนรู้

ชมุชน/กำร

พัฒนำอำชพี/

กำรมีส่วนร่วม

ในกำรพัฒนำ
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

5 5 5 5 5 - จ ำนวนครั ง

ของกำรจดั

กิจกรรมใน

กำรส่งเสริม

กำรเรียนรู้

ชมุชน/กำร

พัฒนำอำชพี/

กำรมีส่วนร่วม

ในกำรพัฒนำ

- -  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

   ในกำรพัฒนำท้องถิ่น

กอง

กิจกำร

สภำฯ

-

1 1 1 1 1 - จ ำนวนครั ง

ที่ประชำชน

ได้รับกำร

ประชำสัมพันธ์

เผยแพร่ขอ้มูล

ด้ำนกำรเมือง

กำรปกครอง

และกฎหมำย

- -  สนับสนุนสื่อประชำสัมพันธด์้ำนกำรเมือง

   กำรปกครองและกฏหมำยสูป่ระชำชน

กอง

กิจกำร

สภำฯ

-

1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2.กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

5. กำร

พฒันำ

กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข

และ

คุณภำพชวีติ

5. ด้ำน

กำรศึกษำ

และ

พัฒนำ

คุณภำพ

ชวีติ

กำรศึกษำมีมำตรฐำน

เป็นที่ยอมรับ คุณภำพ

ชวีติของประชำชนใน

จงัหวดัได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงมี

คุณภำพพ

นักเรียน นักศึกษำ

ประชำชน

ได้รับบริกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำ

คุณภำพชวีติ

อย่ำงรวดเร็ว 

ทั่วถึง ทันสมัย

สอดคล้องกับ

กำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสังคม

5.5  ส่งเสริม

กำรเรียนรู้ของ

ชมุชน
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1 1 1 1 1 - -  พัฒนำคุณภำพชวีติใหก้ับสตรี

   จงัหวดัเชยีงใหม่

-  พัฒนำคุณภำพชวีติใหก้ับผู้สูงอำยุ

   จงัหวดัเชยีงใหม่

-  พัฒนำคุณภำพชวีติใหก้ับผู้พิกำร

   จงัหวดัเชยีงใหม่

-  พัฒนำคุณภำพชวีติใหก้ับผู้ด้อยโอกำส

   และผู้ป่วยเอดส์จงัหวดัเชยีงใหม่

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

7 7 7 7 7 - -  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของ

   สถำนสงเครำะหค์นชรำวยัทองนิเวศน์

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

1 - - - - - -  ซ่อมแซม ปรับปรุงอำคำรเรือนนอน 

   สถำนสงเครำะหค์นชรำวยัทองนิเวศน์

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

- จ ำนวน

กิจกรรมที่จดั

ข ึนเพื่อ

สนับสนุนกำร

พัฒนำ

คุณภำพชวีติ

ของเด็ก 

เยำวชน สตรี 

ผู้สูงอำยุและ

ผู้ด้อยโอกำส

1.กำรพฒันำ

เศรษฐกจิ

อย่ำงสมดุล

และย่ังยืน

2.กำรสร้ำง

สังคมแหง่

วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

ภูมปิัญญำ 

จติสำธำรณะ 

และพฒันำ

ศักยภำพ

ของคน

ใหพ้ร้อมรับ

กับกำร

เปลีย่นแปลง

5. กำร

พฒันำ

กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข

และ

คุณภำพชวีติ

5. ด้ำน

กำรศึกษำ

และ

พัฒนำ

คุณภำพ

ชวีติ

กำรศึกษำมีมำตรฐำน

เป็นที่ยอมรับ คุณภำพ

ชวีติของประชำชนใน

จงัหวดัได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ

นักเรียน นักศึกษำ

ประชำชน

ได้รับบริกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำ

คุณภำพชวีติ

อย่ำงรวดเร็ว 

ทั่วถึง ทันสมัย

สอดคล้องกับ

กำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสังคม

5.6 พัฒนำ

คุณภำพชวีติ

ของเด็ก 

เยำวชน สตรี 

ผู้สูงอำยุและ

ผู้ด้อยโอกำส 

- 163 -



- 164 -

58 59 60 61 62

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

3 3 3 3 3 6.1 กระตุน้

กำรมีส่วนร่วม

ของประชำชน

ในกำรป้องกัน

บรรเทำ

สำธำรณภัย

- จ ำนวนครั ง

ของกำรจดั

กิจกรรมที่

สนับสนุนหรือ

ส่งเสริมควำม

ร่วมมือในกำร

ป้องกันและ

บรรเทำ

สำรณภัย

- -  รณรงคใ์หค้วำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและ

   บรรเทำสำธำรณภัย

กองชำ่ง -

40 80 120 160 200 - จ ำนวนบ่อ

บำดำล

ที่ร้องขอ

และได้รับ

กำรสนับสนุน

งบประมำณ

ปีละ

40

บ่อ

-  ขดุเจำะบ่อบำดำล 200 บ่อ กองชำ่ง -

20 20 20 20 20 - -  งำนบริกำรเคร่ืองจกัรกลสูบน  ำ

   กรณีเกิดภัยพิบัติต่ำงๆ                      

                 

กองชำ่ง -

30 30 30 30 30 ปีละ

30

แหง่

-  งำนขดุลอกแหล่งน  ำ (โดยใชเ้คร่ืองจกัรกล)

                 

กองชำ่ง -

3.กำร

บริหำร

จดักำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ 

พลังงำน

และ

สิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นฐำน

กำรพัฒนำ

อย่ำงย่ังยืน

4.กำรสร้ำง

ควำมมั่นคง 

ปลอดภัย 

และควำม

สงบสุข

ของ

ประชำชน

6. กำร

ปอ้งกัน 

บรรเทำ

สำธำรณ

ภัยและ

กำรรักษำ

ควำมเป็น

ระเบยีบ

เรียบร้อย

ในชุมชน

6. ดำ้นกำร

ปอ้งกัน 

บรรเทำ

สำธำรณภัย 

และกำรจัด

ระเบยีบ

ชุมชนสังคม

ประชำชนมีควำมรัก 

ควำมสำมัคคตี่อกัน 

สำมำรถรับมือกับ

สำธำรณภัยต่ำง ๆ 

และสำมำรถกลับไป

ใชช้วีติตำมปกติ

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 

ลดปัญหำยำเสพติด 

ควำมไม่ปลอดภัย

ในชวีติและทรัพย์สิน

องคก์รมีขดี

ควำมสำมำรถ 

ควำมพร้อม 

หน่วยงำน 

เครือขำ่ยในกำร

ป้องกัน บรรเทำ

สำธำรณภัยและ

กำรจดัระเบียบ

ชมุชนใหแ้ก่

ประชำชนมำกข ึน 6.2 กำร

ป้องกันและ

บรรเทำ

สำธำรณภัย

- จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรมที่

ส่งเสริมและ

สนับสนุนกำร

ด ำเนินกำร

ป้องกันบรรเทำ

สำธำรณภัย
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

3.กำร

บริหำร

จัดกำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำต ิ

พลงังำน

และ

สิง่แวดลอ้ม

เพือ่เปน็ฐำน

กำรพัฒนำ

อย่ำงย่ังยืน

4.กำรสร้ำง

ควำมมัน่คง 

ปลอดภยั 

และควำม

สงบสขุของ

ประชำชน

6. กำร

ปอ้งกัน 

บรรเทำ

สำธำรณ

ภัยและ

กำรรักษำ

ควำมเป็น

ระเบยีบ

เรียบร้อย

ในชุมชน

6. ดำ้นกำร

ปอ้งกัน 

บรรเทำ

สำธำรณภัย 

และกำรจัด

ระเบยีบ

ชุมชนสังคม

ประชำชนมีควำมรัก 

ควำมสำมัคคตี่อกัน 

สำมำรถรับมือกับ

สำธำรณภัยต่ำง ๆ 

และสำมำรถกลับไป

ใชช้วีติตำมปกติ

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 

ลดปัญหำยำเสพติด 

ควำมไม่ปลอดภัย

ในชวีติและทรัพย์สิน

องคก์รมีขดี

ควำมสำมำรถ 

ควำมพร้อม 

หน่วยงำน 

เครือขำ่ยในกำร

ป้องกัน บรรเทำ

สำธำรณภัยและ

กำรจดัระเบียบ

ชมุชนใหแ้ก่

ประชำชนมำกข ึน

15 3 3 3 3 6.3 กำร

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหำ

อบำยมุขและ

สิ่งเสพติด

- จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร

เพื่อป้องกัน

และแก้ไข

ปัญหำ

อบำยมุขและ

สิ่งเสพติด

- -  ป้องกัน บ ำบัด แก้ไขปัญหำอำชญำกรรม 

   และปัญหำยำเสพติด

ส ำนัก

ปลัดฯ

-
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

5 5 5 5 5 - จ ำนวนครั ง

ของกำรจดั

กิจกรรม

กำรฝึกอบรม

อำสำสมัคร

ป้องกัน

สำธำรณภัย

และกำรรักษำ

ควำมสงบ

เรียบร้อย

- -  ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกัน

   และบรรเทำสำธำรณภัย

กองชำ่ง -

10 10 10 10 10 - จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรม

ที่ด ำเนินกำร

เพื่อเสริมสร้ำง

ประสิทธภิำพ

ในกำรรักษำ

ควำมสงบ

ปลอดภัย 

กำรป้องกัน

บรรเทำ

สำธำรณภัย

- -  บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

   งำนบรรเทำสำธำรณภัย (วสัดุยำนพำหนะ

   และขนส่ง) 

-  เพิ่มประสิทธภิำพในกำรบริหำรและ

   กำรบริกำรด้ำนกำรป้องกันและ

   บรรเทำสำธำรณภัย

กองชำ่ง -

3.กำร

บริหำร

จดักำร

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ 

พลังงำน

และ

สิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นฐำน

กำรพัฒนำ

อย่ำงย่ังยืน

4.กำรสร้ำง

ควำมมั่นคง 

ปลอดภัย 

และควำม

สงบสุข

ของ

ประชำชน

6. กำร

ปอ้งกัน 

บรรเทำ

สำธำรณ

ภัยและ

กำรรักษำ

ควำมเป็น

ระเบยีบ

เรียบร้อย

ในชุมชน

6. ดำ้นกำร

ปอ้งกัน 

บรรเทำ

สำธำรณภัย 

และกำรจัด

ระเบยีบ

ชุมชนสังคม

ประชำชนมีควำมรัก 

ควำมสำมัคคตี่อกัน 

สำมำรถรับมือกับ

สำธำรณภัยต่ำง ๆ 

และสำมำรถกลับไป

ใชช้วีติตำมปกติ

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 

ลดปัญหำยำเสพติด 

ควำมไม่ปลอดภัย

ในชวีติและทรัพย์สิน

องคก์รมีขดี

ควำมสำมำรถ 

ควำมพร้อม 

หน่วยงำน 

เครือขำ่ยในกำร

ป้องกัน บรรเทำ

สำธำรณภัยและ

กำรจดัระเบียบ

ชมุชนใหแ้ก่

ประชำชนมำกข ึน

6.4 

เสริมสร้ำง

ประสิทธภิำพ

ในกำรรักษำ

ควำมสงบ

ปลอดภัย 

กำรป้องกัน

บรรเทำ

สำธำรณภัย

แก่ชมุชน/

ท้องถิ่น
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1 1 1 1 1 - -  ฝึกอบรมและศึกษำดูงำนของบุคลำกร

   สถำนสงเครำะหค์นชรำวยัทองนิเวศน์

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

3 3 3 3 3 - -  ฝึกอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำน

   เพื่อพัฒนำประสิทธภิำพกำรปฏิบัติงำน

   ของคณะผู้บริหำร ขำ้รำชกำร

   ลูกจำ้งประจ ำและพนักงำนจำ้ง

   ขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

กอง

กิจกำร

สภำฯ

-

5.กำรพฒันำ

ระบบบริหำร

จัดกำร

ภำครัฐและ

กำรใหบ้ริกำร

ประชำชนทีม่ี

ประสทิธภิำพ 

โปร่งใส และ

เป็นธรรม

7. กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

7. ด้ำน

กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

องคก์รมีกระบวนกำร

บริหำรจดักำรภำยใต้

หลักธรรมำภิบำล 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ทุกภำคส่วน และ

สำมำรถใหบ้ริกำร

สำธำรณะแก่ประชำชน

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กำรเปิดโอกำส

และพร้อมรับ

ประชำชน 

องคก์รอื่น

เขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำร

ติดตำม 

ตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำน

ตลอดจน

กำรใหบ้ริกำร

สำธำรณะที่มี

ประสิทธภิำพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์

7.1 กำร

สร้ำงจติส ำนึก

และพัฒนำขดี

ควำมสำมำรถ

บุคลำกร

ภำครัฐ

เตรียมพร้อม

กำรพัฒนำ

ท้องถิ่นเขำ้สู่

ประชำคม

อำเซียน

- จ ำนวน

โครงกำรที่

ด ำเนินกำร

สร้ำงจติส ำนึก

และพัฒนำขดี

ควำมสำมำรถ

ของบุคลำกร
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

5.กำรพฒันำ

ระบบบริหำร

จัดกำร

ภำครัฐและ

กำรใหบ้ริกำร

ประชำชนทีม่ี

ประสทิธภิำพ 

โปร่งใส และ

เป็นธรรม

7. กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

7. ด้ำน

กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

องคก์รมีกระบวนกำร

บริหำรจดักำรภำยใต้

หลักธรรมำภิบำล 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ทุกภำคส่วน และ

สำมำรถใหบ้ริกำร

สำธำรณะแก่ประชำชน

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กำรเปิดโอกำส

และพร้อมรับ

ประชำชน 

องคก์รอื่น

เขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำร

ติดตำม 

ตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำน

ตลอดจน

กำรใหบ้ริกำร

สำธำรณะที่มี

ประสิทธภิำพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์

≥

70

≥

70

≥

70

≥

70

≥

70

7.1 กำร

สร้ำงจติส ำนึก

และพัฒนำขดี

ควำมสำมำรถ

บุคลำกร

ภำครัฐ

เตรียมพร้อม

กำรพัฒนำ

ท้องถิ่นเขำ้สู่

ประชำคม

อำเซียน

- ร้อยละของ

ควำมพึงพอใจ

ในทุกด้ำนของ

ผู้เขำ้รับ

กำรฝึกอบรม

- -  ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพและทกัษะ

   ทำงวชิำชีพตำมสำยงำน

-  ฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำทกัษะดำ้น

   เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับกำรท ำงำน

-  ฝึกอบรม สัมมนำ และทศันศกึษำดูงำน 

   เพื่อพัฒนำประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำน

   ของคณะผู้บริหำร ผู้บริหำรสถำนศกึษำ 

   ขำ้รำชกำรครู บคุลำกรทำงกำรศกึษำ

   ขำ้รำชกำรองคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

   ลูกจำ้งประจ ำและพนักงำนจำ้งของ

   องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัดเชียงใหม ่

-  ฝึกอบรมภำษำตำ่งประเทศส ำหรับกำรสื่อสำร

   เพื่อประชำคมอำเซยีน

-  ฝึกอบรมหลักสูตรควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย

   ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกับกำรปฏบิตัหินำ้ที่ 

-  ฝึกอบรมหลักสูตรกระบวนกำรตรวจสอบ

   กำรเงนิ กำรคลังที่มปีระสทิธภิำพและกำร

   ปอ้งกันกำรทจุริตคอรัปชั่นในองคก์รปกครอง

   สว่นทอ้งถิ่น ดว้ยระบบกำรควบคมุภำยใน

-  ฝึกอบรมหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงคณุธรรม

   จริยธรรมในกำรท ำงำนส ำหรับบคุลำกร

   องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัดเชียงใหม่

-  ฝึกอบรมหลักสูตรกำรปฐมนเิทศขำ้รำชกำร

   และพนักงำนจำ้งใหม่

กองกำร

เจำ้หนำ้ที่

-
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

2 2 2 2 2 - จ ำนวน

โครงกำรที่

ด ำเนินกำร

สร้ำงจติส ำนึก

และพัฒนำขดี

ควำมสำมำรถ

ของบุคลำกร

- -  พัฒนำบุคลำกรของส ำนักกำรศึกษำ

   ศำสนำและวฒันธรรม

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

1 1 1 1 1 - จ ำนวน

โครงกำรที่

ด ำเนินกำร

สร้ำงจติส ำนึก

และพัฒนำขดี

ควำมสำมำรถ

ของบุคลำกร

- -  ฝึกอบรม สัมมนำ ทัศนศึกษำ ดูงำน

   เพื่อพัฒนำประสิทธภิำพในกำรดูแล

   เคร่ืองจกัรกลและยำนพำหนะ

-  ฝึกอบรมสัมมนำ กำรปฏิบัติงำน

   ซ่อมบ ำรุงรักษำถนน

-  ฝึกอบรม สัมมนำ ทัศนศึกษำ ดูงำน

   เพื่อพัฒนำประสิทธภิำพด้ำนเทคนิค

   ส ำรวจออกแบบงำนโครงสร้ำงพ ืนฐำนและ

   กำรพัฒนำเมือง

กองชำ่ง -

7.1 กำร

สร้ำงจติส ำนึก

และพัฒนำขดี

ควำมสำมำรถ

บุคลำกร

ภำครัฐ

เตรียมพร้อม

กำรพัฒนำ

ท้องถิ่นเขำ้สู่

ประชำคม

อำเซียน

5.กำรพฒันำ

ระบบบริหำร

จัดกำร

ภำครัฐและ

กำรใหบ้ริกำร

ประชำชนทีม่ี

ประสทิธภิำพ 

โปร่งใส และ

เป็นธรรม

7. กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

7. ด้ำน

กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

องคก์รมีกระบวนกำร

บริหำรจดักำรภำยใต้

หลักธรรมำภิบำล 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ทุกภำคส่วน และ

สำมำรถใหบ้ริกำร

สำธำรณะแก่ประชำชน

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กำรเปิดโอกำส

และพร้อมรับ

ประชำชน 

องคก์รอื่น

เขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำร

ติดตำม 

ตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำน

ตลอดจน

กำรใหบ้ริกำร

สำธำรณะที่มี

ประสิทธภิำพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

5.กำรพฒันำ

ระบบบริหำร

จัดกำร

ภำครัฐและ

กำรใหบ้ริกำร

ประชำชนทีม่ี

ประสทิธภิำพ 

โปร่งใส และ

เป็นธรรม

7. กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

7. ด้ำน

กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

องคก์รมีกระบวนกำร

บริหำรจดักำรภำยใต้

หลักธรรมำภิบำล 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ทุกภำคส่วน และ

สำมำรถใหบ้ริกำร

สำธำรณะแก่ประชำชน

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กำรเปิดโอกำส

และพร้อมรับ

ประชำชน 

องคก์รอื่น

เขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำร

ติดตำม 

ตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำน

ตลอดจน

กำรใหบ้ริกำร

สำธำรณะที่มี

ประสิทธภิำพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์

1 - - - - 7.2 

เสริมสร้ำง

ประสิทธภิำพ

และ

ธรรมำภิบำล

ในกำรบริหำร

จดักำร

- จ ำนวน

โครงกำรที่

ด ำเนินกำร

เสริมสร้ำง

ประสิทธภิำพ

และธรรมำภิ

บำลเพื่อใหม้ี

ควำมพึงพอใจ

ในกำรบริกำร

- -  พัฒนำเวบ็ไซต์องคก์ำรบริหำรส่วน

   จงัหวดัเชยีงใหม่

กองแผน -
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

12 12 12 12 12 - -  คำ่บริกำรพ ืนที่จดัเก็บเวป็ไซด์

   เก็บฐำนขอ้มูล งำนแผนที่ภำษี ดูแลระบบ

-  คำ่บริกำรทำงด้ำนคมนำคมของ

   โครงกำร อบจ.บริกำรประชำชน

-  คำ่ใชจ้ำ่ยเคำน์เตอร์บริกำรประชำชน 

   (GCS)

กองคลัง -

4 4 4 4 4 - -  เพิ่มประสิทธภิำพกำรจดัเก็บและพัฒนำ 

   รำยได้

กองคลัง -

1 1 1 1 1 - -  ส่งเสริมควำมรู้และอบรมสัมนำใหค้วำมรู้ 

   แก่ผู้ประกอบกำรโรงแรม    

   สถำนประกอบกำรน  ำมันและยำสูบ

-  ปรับปรุงแผนที่ภำษีและระบบสำรสนเทศ   

   โปรแกรมกำรช ำระภำษี เวป็ไซด์

   ที่เกี่ยวขอ้ง

-  ปรับปรุงพัฒนำโปรแกรมควบคุมกำร

   เบิกจำ่ยงบประมำณ อบจ.ชม

กองคลัง -

24 24 24 24 24 - -  บริกำรรับช ำระภำษีนอกสถำนที่และกำร  

   ตรวจสอบสถำนประกอบกำร

กองคลัง -

- จ ำนวนครั ง

ของ

กำรจดัท ำ

โครงกำร

5.กำรพฒันำ

ระบบบริหำร

จัดกำร

ภำครัฐและ

กำรใหบ้ริกำร

ประชำชนทีม่ี

ประสทิธภิำพ 

โปร่งใส และ

เป็นธรรม

7. กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

7. ด้ำน

กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

องคก์รมีกระบวนกำร

บริหำรจดักำรภำยใต้

หลักธรรมำภิบำล 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ทุกภำคส่วน และ

สำมำรถใหบ้ริกำร

สำธำรณะแก่ประชำชน

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กำรเปิดโอกำส

และพร้อมรับ

ประชำชน 

องคก์รอื่น

เขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำร

ติดตำม 

ตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำน

ตลอดจน

กำรใหบ้ริกำร

สำธำรณะที่มี

ประสิทธภิำพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์

7.2 

เสริมสร้ำง

ประสิทธภิำพ

และ

ธรรมำภิบำล

ในกำรบริหำร

จดักำร
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

≥

80

≥

80

≥

80

≥

80

≥

80

- ร้อยละของ

จ ำนวน

บุคลำกรที่

สำมำรถ

สรรหำได้ตำม

อัตรำที่วำ่ง

- -  กำรสรรหำบุคลำกร กองกำร

เจำ้หน้ำที่

-

1 1 1 1 1 - จ ำนวน

โครงกำรที่

ด ำเนินกำร

เสริมสร้ำง

ประสิทธภิำพ

และธรรมำภิ

บำลเพื่อใหม้ี

ควำมพึงพอใจ

ในกำรบริกำร

- -  พัฒนำเวบ็ไซต์ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำ  

   และวฒันธรรมองคก์ำรบริหำร

   ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

5.กำรพฒันำ

ระบบบริหำร

จัดกำร

ภำครัฐและ

กำรใหบ้ริกำร

ประชำชนทีม่ี

ประสทิธภิำพ 

โปร่งใส และ

เป็นธรรม

7. กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

7. ด้ำน

กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

องคก์รมีกระบวนกำร

บริหำรจดักำรภำยใต้

หลักธรรมำภิบำล 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ทุกภำคส่วน และ

สำมำรถใหบ้ริกำร

สำธำรณะแก่ประชำชน

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กำรเปิดโอกำส

และพร้อมรับ

ประชำชน 

องคก์รอื่น

เขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำร

ติดตำม 

ตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำน

ตลอดจน

กำรใหบ้ริกำร

สำธำรณะที่มี

ประสิทธภิำพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์

7.2 

เสริมสร้ำง

ประสิทธภิำพ

และ

ธรรมำภิบำล

ในกำรบริหำร

จดักำร
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1 1 1 1 1 - -  จดัท ำรำยงำนประจ ำปีขององคก์ำร

   บริหำรส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

-  จดัท ำหนังสือเพื่อกำรประชำสัมพันธ์

   องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

-  ประชำสัมพันธก์ิจกรรมขององคก์ำร

   บริหำรส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยผ่ำนสื่อ

   หนังสือพิมพ์

-  ประชำสัมพันธก์ิจกรรมขององคก์ำร

   บริหำรส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ ในรำยกำร 

   "ทุกทิศ ทั่วถิ่น กับ อบจ."

-  องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ 

   พบสื่อมวลชน (Press Relations)

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

2 2 2 2 2 - -  กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน

   ตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำก

   พระรำชด ำริ/พระรำชเสำวนีย์

-  จดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/

   กำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

- จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร

ส ำร็จตำม

เป้ำหมำย

ก ำหนดไว้

7.3  ส่งเสริม

กำรมีส่วนร่วม

ของทุกภำค

ส่วนในกำร

บริหำรจดักำร

และกำร

ตรวจสอบ

ควบคุม

5.กำรพฒันำ

ระบบบริหำร

จัดกำร

ภำครัฐและ

กำรใหบ้ริกำร

ประชำชนทีม่ี

ประสทิธภิำพ 

โปร่งใส และ

เป็นธรรม

7. กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

7. ด้ำน

กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

องคก์รมีกระบวนกำร

บริหำรจดักำรภำยใต้

หลักธรรมำภิบำล 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ทุกภำคส่วน และ

สำมำรถใหบ้ริกำร

สำธำรณะแก่ประชำชน

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กำรเปิดโอกำส

และพร้อมรับ

ประชำชน 

องคก์รอื่น

เขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำร

ติดตำม 

ตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำน

ตลอดจน

กำรใหบ้ริกำร

สำธำรณะที่มี

ประสิทธภิำพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1 - - - - - จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร

ส ำร็จตำม

เป้ำหมำย

ก ำหนดไว้

- -  อบรมสัมมนำกำรก ำหนดโครงสร้ำงและ

   อัตรำก ำลังในกำรปฏิรูปท้องถิ่น

   กระจำยอ ำนำจสูจ่งัหวดัจดักำรตนเอง

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

1 1 1 1 1 - จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรมที่ทุก

ภำคส่วนมี

ส่วนร่วมใน

กำรบริหำร

จดักำรและมี

กำรตรวจสอบ

- -  ส่งเสริมสนับสนุนกำรเลือกตั ง

   สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชกิ

   วฒุสิภำตำมที่กฏหมำยก ำหนด              

-  ส่งเสริมสนับสนุนกำรเลือกตั งผู้บริหำร

   สมำชกิสภำ อบจ.เชยีงใหม่

กอง

กิจกำร

สภำฯ

-

องคก์รมีกระบวนกำร

บริหำรจดักำรภำยใต้

หลักธรรมำภิบำล 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ทุกภำคส่วน และ

สำมำรถใหบ้ริกำร

สำธำรณะแก่ประชำชน

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

7. ด้ำน

กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

7. กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

5.กำรพฒันำ

ระบบบริหำร

จัดกำร

ภำครัฐและ

กำรใหบ้ริกำร

ประชำชนทีม่ี

ประสทิธภิำพ 

โปร่งใส และ

เป็นธรรม

7.3  ส่งเสริม

กำรมีส่วนร่วม

ของทุกภำค

ส่วนในกำร

บริหำรจดักำร

และกำร

ตรวจสอบ

ควบคุม

กำรเปิดโอกำส

และพร้อมรับ

ประชำชน 

องคก์รอื่น

เขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำร

ติดตำม 

ตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำน

ตลอดจน

กำรใหบ้ริกำร

สำธำรณะที่มี

ประสิทธภิำพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

3 3 3 3 3 - -  กำรจดัท ำแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วน

   จงัหวดัเชยีงใหม่

กองแผนฯ -

2 2 2 2 2 - -  ประสำนกำรจดัท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น

   จงัหวดัเชยีงใหม่

กองแผนฯ -

1 1 1 1 1 - -  กำรจดัท ำขอ้บัญญตัิงบประมำณรำยจำ่ย

   ประจ ำปีขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั

   เชยีงใหม่

-  จดัจำ้งที่ปรึกษำติดตำมและประเมินผล

   กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำองคก์ำร

   บริหำรส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

กองแผนฯ -

2 2 2 2 2 - -  บริหำรจดักำรงำนติดตำมและประเมินผล

   แผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั

   เชยีงใหม่

-  บริหำรจดักำรศูนย์เครือขำ่ยเพื่อแก้ไข

   ปัญหำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร

   พัฒนำท้องถิ่น (clinic Center) องคก์ำร

   บริหำรส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

กองแผนฯ -

5.กำรพฒันำ

ระบบบริหำร

จัดกำร

ภำครัฐและ

กำรใหบ้ริกำร

ประชำชนทีม่ี

ประสทิธภิำพ 

โปร่งใส และ

เป็นธรรม

7. กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

7. ด้ำน

กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

องคก์รมีกระบวนกำร

บริหำรจดักำรภำยใต้

หลักธรรมำภิบำล 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ทุกภำคส่วน และ

สำมำรถใหบ้ริกำร

สำธำรณะแก่ประชำชน

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กำรเปิดโอกำส

และพร้อมรับ

ประชำชน 

องคก์รอื่น

เขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำร

ติดตำม 

ตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำน

ตลอดจน

กำรใหบ้ริกำร

สำธำรณะที่มี

ประสิทธภิำพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์

7.3  ส่งเสริม

กำรมีส่วนร่วม

ของทุกภำค

ส่วนในกำร

บริหำรจดักำร

และกำร

ตรวจสอบ

ควบคุม

- จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรมที่ทุก

ภำคส่วนมี

ส่วนร่วมใน

กำรบริหำร

จดักำรและมี

กำรตรวจสอบ
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

24 24 24 24 24 7.3  ส่งเสริม

กำรมีส่วนร่วม

ของทุกภำค

ส่วนในกำร

บริหำรจดักำร

และกำร

ตรวจสอบ

ควบคุม

- จ ำนวนกำร

จดัประชมุ

องคก์ำร

บริหำรส่วน

จงัหวดัเชยีงใหม่

สัญจรเพื่อ

ระดมควำม

คดิเห็น

ขอ้เสนอแนะ

ในแต่ละอ ำเภอ

- -  องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

   สัญจรประจ ำปี

กองแผน -

3 3 3 3 3 7.3  ส่งเสริม

กำรมีส่วนร่วม

ของทุกภำค

ส่วนในกำร

บริหำรจดักำร

และกำร

ตรวจสอบ

ควบคุม

- จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร

ส ำเร็จตำม

เป้ำหมำย

ก ำหนดไว้

- -  จดัจำ้งที่ปรึกษำส ำรวจควำมพึงพอใจของ

   ผู้รับบริกำร

กองกำร

เจำ้หน้ำที่

-

5.กำรพฒันำ

ระบบบริหำร

จัดกำร

ภำครัฐและ

กำรใหบ้ริกำร

ประชำชนทีม่ี

ประสทิธภิำพ 

โปร่งใส และ

เป็นธรรม

7. กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

7. ด้ำน

กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

องคก์รมีกระบวนกำร

บริหำรจดักำรภำยใต้

หลักธรรมำภิบำล 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ทุกภำคส่วน และ

สำมำรถใหบ้ริกำร

สำธำรณะแก่ประชำชน

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กำรเปิดโอกำส

และพร้อมรับ

ประชำชน 

องคก์รอื่น

เขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำร

ติดตำม 

ตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำน

ตลอดจน

กำรใหบ้ริกำร

สำธำรณะที่มี

ประสิทธภิำพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

5.กำรพฒันำ

ระบบบริหำร

จัดกำร

ภำครัฐและ

กำรใหบ้ริกำร

ประชำชนทีม่ี

ประสทิธภิำพ 

โปร่งใส และ

เป็นธรรม

7. กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

7. ด้ำน

กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

องคก์รมีกระบวนกำร

บริหำรจดักำรภำยใต้

หลักธรรมำภิบำล 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ทุกภำคส่วน และ

สำมำรถใหบ้ริกำร

สำธำรณะแก่ประชำชน

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กำรเปิดโอกำส

และพร้อมรับ

ประชำชน 

องคก์รอื่น

เขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำร

ติดตำม 

ตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำน

ตลอดจน

กำรใหบ้ริกำร

สำธำรณะที่มี

ประสิทธภิำพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์

1 1 1 1 1 7.3  ส่งเสริม

กำรมีส่วนร่วม

ของทุกภำค

ส่วนในกำร

บริหำรจดักำร

และกำร

ตรวจสอบ

ควบคุม

- จ ำนวนครั ง

ของประชำชน/

กลุม่เป้ำหมำย

ที่ได้รับกำร

ประชำสัมพันธ์

เผยแพร่ขอ้มูล

ขำ่วสำร

- -  จดัท ำสื่อเพื่อกำรเผยแพร่ 

   กำรประชำสัมพันธภ์ำรกิจของ

   ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 

   องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1 - - - - - -  เพิ่มประสิทธภิำพด้ำนกำรบริหำรและ

   บริกำรของส ำนักปลัด อบจ.

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

1 1 1 - - - -  เพิ่มประสิทธภิำพด้ำนกำรบริหำรและ

   บริกำรของงำนสถำนสงเครำะหค์นชรำ

   วยัทองนิเวศน์ ส ำนักปลัดองคก์ำรบริหำร

   ส่วนจงัหวดั

ส ำนัก

ปลัดฯ

-

1 - - - - - -  เพิ่มประสิทธภิำพด้ำนกำรบริหำรและ

   กำรบริกำรของกองกิจกำรสภำองคก์ำร

   บริหำรส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

กอง

กิจกำร

สภำฯ

-

1 - - - - - -  เพิ่มประสิทธภิำพด้ำนกำรบริหำรและ

   กำรบริกำรของกองแผนและงบประมำณ

-  ติดตั งกล้องวงจรปิดภำยในส ำนักงำน

   องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

กองแผนฯ -

1 1 1 1 1 - -  คำ่บริกำรพ ืนที่จดัเก็บเวบ็ไซต์และ

   ฐำนขอ้มูล

-  ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

กองแผนฯ -

7. ด้ำน

กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

องคก์รมีกระบวนกำร

บริหำรจดักำรภำยใต้

หลักธรรมำภิบำล 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ทุกภำคส่วน และ

สำมำรถใหบ้ริกำร

สำธำรณะแก่ประชำชน

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กำรเปิดโอกำส

และพร้อมรับ

ประชำชน 

องคก์รอื่น

เขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำร

ติดตำม 

ตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำน

ตลอดจน

กำรใหบ้ริกำร

สำธำรณะที่มี

ประสิทธภิำพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์

7.4  จดัหำ/

สร้ำงปัจจยั

สนับสนุน

ในกำร

บริหำรงำน

ขององคก์ร

- จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร

เพื่อสนับสนุน

กำร

บริหำรงำน

ขององคก์ร

ใหม้ี

ประสิทธภิำพ

เพิ่มข ึน

5.กำรพฒันำ

ระบบบริหำร

จัดกำร

ภำครัฐและ

กำรใหบ้ริกำร

ประชำชนทีม่ี

ประสทิธภิำพ 

โปร่งใส และ

เป็นธรรม

7. กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

100% 100% 100% 100% 100% -ควำมส ำเร็จ

ของโครงกำร/

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร

เพื่อสนับสนุน

กำรบริหำร

งำนของ

องคก์รใหม้ี

ประสิทธภิำพ

เพิ่มข ึน

- -  เพิ่มประสิทธภิำพด้ำนกำรบริหำรและ

   กำรบริกำรของกองคลัง

กองคลัง -

1 1 1 1 1 - จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร

เพื่อสนับสนุน

กำรบริหำร

งำนของ

องคก์รใหม้ี

ประสิทธภิำพ

เพิ่มข ึน

- -  จดัซ ือ จดัหำวสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

   ส ำหรับงำนด้ำนกำรจดัเก็บรำยได้

กองคลัง -

กำรเปิดโอกำส

และพร้อมรับ

ประชำชน 

องคก์รอื่น

เขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำร

ติดตำม 

ตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำน

ตลอดจน

กำรใหบ้ริกำร

สำธำรณะที่มี

ประสิทธภิำพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์

องคก์รมีกระบวนกำร

บริหำรจดักำรภำยใต้

หลักธรรมำภิบำล 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ทุกภำคส่วน และ

สำมำรถใหบ้ริกำร

สำธำรณะแก่ประชำชน

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

7. ด้ำน

กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

7. กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

5.กำรพฒันำ

ระบบบริหำร

จัดกำร

ภำครัฐและ

กำรใหบ้ริกำร

ประชำชนทีม่ี

ประสทิธภิำพ 

โปร่งใส และ

เป็นธรรม

7.4  จดัหำ/

สร้ำงปัจจยั

สนับสนุน

ในกำร

บริหำรงำน

ขององคก์ร
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ความ

เชือ่มโยงกับ

ยทุธศาสตร์

จังหวัด

ยทุธศาสตร์

 อปท.

ในเขต

จังหวัด

เชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์

 อบจ.
เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ

ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์

(ตัวชีวั้ดรวม)

ค่าเปา้หมาย 
กลยทุธ/์แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชีวั้ดระดับ

กลยทุธ์

ความก้าว

หนา้ของ

เปา้หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนว่ย

รับผิดชอบ

หน่วย

สนับสนุน

1 1 1 1 1 - -  เพิ่มประสิทธภิำพด้ำนกำรบริหำรและ

   กำรบริกำรของกองพัสดุและทรัพย์สิน

กอง

พัสดุฯ

-

1 1 1 1 1 - -  เพิ่มประสิทธภิำพด้ำนกำรบริหำรและ

   กำรบริกำรของกองกำรเจำ้หน้ำที่

กองกำร

เจำ้หน้ำที่

-

1 1 1 1 1 - -  เพิ่มประสิทธภิำพด้ำนกำรบริหำรและ

   กำรบริกำรของส ำนักกำรศึกษำฯ

ส ำนัก

กำร

ศึกษำฯ

-

1 1 1 1 1 - -  เพิ่มประสิทธภิำพด้ำนกำรบริหำรและ

   กำรบริกำรของกองชำ่ง

กองชำ่ง -

- จ ำนวน

โครงกำร/

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร

เพื่อสนับสนุน

กำรบริหำร

งำนของ

องคก์รใหม้ี

ประสิทธภิำพ

เพิ่มข ึน

7.4  จดัหำ/

สร้ำงปัจจยั

สนับสนุน

ในกำร

บริหำรงำน

ขององคก์ร

กำรเปิดโอกำส

และพร้อมรับ

ประชำชน 

องคก์รอื่น

เขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำร

ติดตำม 

ตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำน

ตลอดจน

กำรใหบ้ริกำร

สำธำรณะที่มี

ประสิทธภิำพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์

องคก์รมีกระบวนกำร

บริหำรจดักำรภำยใต้

หลักธรรมำภิบำล 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ทุกภำคส่วน และ

สำมำรถใหบ้ริกำร

สำธำรณะแก่ประชำชน

ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

7. ด้ำน

กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

7. กำร

บริหำร

จดักำร

บ้ำนเมือง

ที่ดี

5.กำรพฒันำ

ระบบบริหำร

จัดกำร

ภำครัฐและ

กำรใหบ้ริกำร

ประชำชนทีม่ี

ประสทิธภิำพ 

โปร่งใส และ

เป็นธรรม
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บทที่ 5 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ไปสู่การปฏิบัติ 

และการติดตามและประเมินผล 

 
 

 
 



บทท่ี 5 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัตแิละการติดตามและประเมินผล 
 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2545  มาตรา  3/1  ก าหนดว่าการบริหาร

ราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายภารกิจและ 

ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  

จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  

ที่ก าหนดให้องค์กรภาครัฐต้องน าหลักการตามพระราชบัญญัติฯ ไปสู่การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  

ให้บรรลุเป้าหมาย  ทั้งนี้ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐจะต้องมีการจัดท า

แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการล่วงหน้า โดยแผนดังกล่าวต้องก าหนดให้มีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลา

งบประมาณด าเนินการ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จ ตลอดจนมีการติดตามและ

ประเมินผลและเพื่อตอบสนองต่อแนวทางดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วย 

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็น

แนวทางปฏิบัต ิดังนั้นเพือ่ตอบสนองต่อการบริหารราชการและเกิดผลสัมฤทธิ์ กระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดท า/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของตนเอง โดยค านึงถึง 

ความเหมาะสมของทรัพยากร ความคุ้มค่าและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญและเพื่อให้เกิดผล 

ในทางปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดท า

แผนพัฒนาสามปีเพื่อก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการและงบประมาณด าเนินการในการตอบสนอง 

ต่อประชาชน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้น ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 

เพื่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีตอ่ไป 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548          

ข้อ 28, 29 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการติดตามและประเมินผลโดยรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและปิดประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน การติดตามและประเมินผล

เป็นกิจกรรมที่ส าคัญ ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา เพื่อให้องค์กรทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค

ความส าเร็จในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่ชัดเจน เป็นระบบและสามารถน าผลสรุปจากการติดตาม

ประเมินผลไปพิจารณาปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.   แนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน ์

พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนระยะยาวเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา  

ในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด 

 ทั้งนีใ้นการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อาจด าเนินการได้โดย 

 -  ด าเนินการเองโดยแปลงแนวทางกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่แผนงาน /

โครงการ  ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการปฏิบัติให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

 - ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเป็นผู้ด าเนินงาน ในกรณีที่

อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องด าเนินการเองไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามารถด าเนินการ 

ได้ดีกว่าและผลของการให้การสนับสนุนเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 

 - บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นผู้จัดสรร

งบประมาณ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล 

เพื่อตรวจสอบการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ 

กล่าวคือ เป็นไปตามขั้นตอนการจัดท ายุทธศาสตร์ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ก าหนดไว้ต่อไป ตลอดจนมีการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนด

ไว้ไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด 
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2. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์กรที่ท าหน้าที่ในการติดตาม

และประเมินผลคณะหนึ่งประกอบด้วย  

-ผูแ้ทนจากสมาชิกสภาท้องถิ่น   

-ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น   

-ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 

-หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง 

-ผูท้รงคุณวุฒ ิ        

 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

1. นางมยุรี  ยกตรี ผูท้รงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ 

2. พ.ต.ท.ณรงค์  บุญยะประภา สมาชิกสภาองค์การบริหาร กรรมการ 

 ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 เขตเลือกตั้งอ าเภอเมอืง เขต 1 

3. นายสุพล  ณ วิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหาร กรรมการ 

 ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 เขตเลือกตั้งอ าเภอสันทราย เขต 2 

4. นางอารีย์   ชัยขัน สมาชิกสภาองค์การบริหาร กรรมการ 

 ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 เขตเลือกตั้งอ าเภอแม่แตง เขต 1 

5. นายก่อชิ  เพชรไพรพนาวัลย์    ผู้แทนประชาคมจังหวัด กรรมการ 

6. นายสมฤทธิ์     ไหค า    ผูแ้ทนประชาคมจังหวัด กรรมการ    

7. นายสมพล     แสนค า เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ กรรมการ  

8. หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  

 ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 

9. ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานเชียงใหม่  

 ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 

10. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 

11. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ   กรรมการและเลขานุการฯ 
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 โดยคณะกรรมการฯ มีวาระการด ารงต าแหน่ง สองปีอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ คณะกรรมการฯ  

มีอ านาจหน้าที่ คือ ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยติดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ

คณะท างานปฏิบัติงานตามที่เห็นควร 
 

3. การก าหนดขั้นตอนวธิีการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ก าหนดแนว

ทางการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้คอื  

- จัดท าและเสนอขออนุมัตดิ าเนินการโครงการติดตามและประเมินผล 

- ศกึษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 

- ก าหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับ       

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกระดับ เพื่อใช้ตดิตามประเมินผล 

- จัดท าแบบติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่ตามประเด็นที่ก าหนด 

- จัดท ารายงานผลเสนอผูบ้ริหาร สภาท้องถิ่นทราบ ผลการติดตามและประเมินผล 
 

4. การก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อทราบว่าการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา

เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการหรือไม่ ตลอดจนเพื่อทราบว่ายุทธศาสตร์ 

การพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาได้น าไปสู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใด   

-  การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีละ 1 ครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคม  

- การติดตามแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีละ 1 ครั้ง ภายใน   

เดือนธันวาคม 

- การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการที่ได้น ามาจัดท าเป็น  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการติดตามปีละ 4 ครั้ง      

รายไตรมาสโดยรายงานใหผู้บ้ริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 

- การติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ด าเนินการติดตามปีละ 4 ครั้ง รายไตรมาส โดยรายงานให้ผูบ้ริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 

 

- 139 – 
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- การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการประเมินผล 

ปีละ 1 ครั้ง โดยด าเนินการประเมินผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน  – ธันวาคมของทุกปี เพื่อสรุปผลรายงานผู้บริหาร

ท้องถิ่นทราบและน าเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนปิดประกาศให้ประชาชนทราบ

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อาจด าเนินการเองหรือมอบหมาย 

ใหห้น่วยงานอื่นด าเนินการแทนตามความเหมาะสม 
 

ระยะเวลาการด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 

********************** 

การติดตาม ระยะเวลาในการด าเนนิการ 
หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.การติดตาม 

   แผนยุทธศาสตร์ 

   การพัฒนา 

   องค์การบรหิาร 

   ส่วนจังหวัด 

   เชียงใหม ่

               

 

 1  

คร้ัง 

แผน

ประเมิน 

ตนเอง 

2. การติดตาม 

    แผนพัฒนา 

    สามปีองค์การ 

    บรหิารส่วน 

    จังหวัดเชียงใหม่ 

               

 

 1  

คร้ัง 

แผน

ประเมิน 

ตนเอง 

3. การติดตาม 

    การใชจ้่าย 

    งบประมาณ 

    ตามแผนงาน 

    และโครงการ 

    ที่ไดน้ ามาจัดท า 

    ข้อบัญญัติ 

   

1 

คร้ัง 

 

   

 

  

1 

คร้ัง 

   

1 

คร้ัง 

   

1 

คร้ัง 

    

4. การติดตาม 

    แผนการ 

    ด าเนินงาน 

   

  1  

คร้ัง 

 

   

 

  

  1  

คร้ัง 

   

  1  

คร้ัง 

   

  1  

คร้ัง 

    

5. การประเมิน 

   แผนพัฒนา 

   องค์การบรหิาร 

   ส่วนจังหวัด 

   เชียงใหม่ 

          

 

 

 

 
 

1 

คร้ัง 

    



 
 

 

 

ภาคผนวก 
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คะแนน คะแนน

เต็ม ท่ีได้

1. ขอ้มูลสภาพท่ัวไป ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังนี้ 10

    ของ อปท.  -  ขอ้มลูการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ (3)

     ทอ่งเที่ยว เปน็ตน้ และขอ้มลูเชงิสถติทิี่ส าคญั

 -  การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มลีกัษณะคลา้ยกนั (3)

 -  การส ารวจและจัดเกบ็ขอ้มลูเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาและ/ (2)

     หรือการใชข้อ้มลู จปฐ.

 -  มขีอ้มลูสรุปผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา (เพือ่ดกูารด าเนนิงาน (2)

     ในแตล่ะปทีี่ผ่านมาวา่มกีารด าเนนิการบรรลเุปา้หมายของยุทธศาสตร์

     ของแผนพัฒนามากนอ้ยเพยีงใด)

2. การวิเคราะห์ ครอบคลุมการวิเคราะห์ ขอ้มูลท่ีส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 25

    สภาวการณ์และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมกีารวิเคราะห์เปรยีบเทียบ

    ศักยภาพ ขอ้มูลท่ีส าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ

▪  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการจดัท าแผนพฒันาและ/หรอื จปฐ. 4

    -  ภาพรวมรายไดค้รัวเร่ือน การสร้างอาชพี (2)

    -  มกีารวเิคราะห ์หรือเปรียบเทยีบขอ้มลูที่ส าคญัของจังหวัดและ (2)

        แสดงใหเ้หน็ศักยภาพและระดบัความรุนแรงของปญัหา

▪  การวิเคราะห์ขอ้มูลสังคม 5

    -  ครอบคลมุการวเิคราะหข์อ้มลูที่ส าคญัดา้นสงัคม เชน่ ก าลงัแรงงาน (3)

        การศกึษา สาธารณสขุ ความยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ

        เปน็ตน้

    -  มกีารวเิคราะห ์หรือ เปรียบเทยีบขอ้มลูที่ส าคญัของ อปท.และ (2)

        แสดงใหเ้หน็ศักยภาพและระดบัความรุนแรงของปญัหา

▪  การวิเคราะห์ขอ้มูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 5

    -  ครอบคลมุการวเิคราะหข์อ้มลูที่ส าคญั ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ (2)

        และสิ่งแวดลอ้ม

    -  มกีารน าเสนอใหเ้หน็ถงึสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก (3)

       ของ อปท.

▪  SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 5

    -  การวเิคราะหส์อดคลอ้งการการวเิคราะหข์อ้มลูพื้นฐาน (3)

    -  มกีารจ าแนกผลการวเิคราะหป์จัจัยภายในภายนอกอย่างถกูตอ้ง (2)

แนวทางการพจิารณาคุณภาพแผนยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเชยีงใหม่ (พ.ศ. 2558 - 2562)

และแผนพฒันาสามปอีงค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเชยีงใหม่ (พ.ศ. 2558 - 2560)

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์
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คะแนน คะแนน

เต็ม ท่ีได้

2. การวิเคราะห์ ▪  สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชงิพื้นท่ี 6

    สภาวการณ์ และ     -  มกีารประมวลปญัหาและความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ (2)

    ศักยภาพ (ตอ่)         โดยชี้ใหเ้หน็ขนาดและความรุนแรงของปญัหาและความตอ้งการ

    -  มกีารระบปุญัหาหรือความตอ้งการในเชงิพื้นที่หรือกลุ่มเปา้หมาย (2)

        ที่ชัดเจน

    -  การใชแ้ผนชุมชน/แผนหมู่บา้นเปน็สว่นประกอบในการจัดท า (2)

        แผนพัฒนา

3. ยทุธศาสตร์ 65

    3.1 วสิยัทศัน์ ▪  มลีักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ต้องการจะเป็นหรอืบรรลุถงึ 5

    ในอนาคตอยา่งชดัเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็น

    ลักษณะเฉพาะของ อปท

    -  จุดเนน้และสิ่งที่ตอ้งการจะเปน็สอดคลอ้งกบัการวเิคราะหข์อ้มลู (3)

    -  มคีวามเปน็ไปไดต้ามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (2)

    -  มคีวามเปน็ไปไดต้ามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

    3.2 พันธกจิ 5

    -  แสดงถงึภารกจิที่ควรจะเปน็ เพือ่น าไปสู่การบรรลวุสิยัทศัน์ (3)

    -  มคีวามเปน็ไปไดใ้นเชงิคณุภาพหรือเชงิปริมาณ (2)

    3.3 ประเดน็ยุทธศาสตร์ ▪  มคีวามชดัเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของพื้นท่ี 10

    -  ยุทธศาสตร์แสดงถงึทศิทางการพัฒนา (4)

    -  ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคลอ้งกนัและตอบสนองปญัหา (4)

        ศักยภาพของ อปท.

    -  มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกจิ (2)

        และสงัคมแหง่ชาต ิยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา

        จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

    3.4 เปา้ประสงค์ ▪  สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ 5

    -  มคีวามสอดคลอ้งและสนบัสนนุประเดน็ยุทธศาสตร์ (3)

    -  มคีวามชัดเจนเปน็รูปธรรมแสดงใหเ้หน็วา่มคีวามตอ้งการที่จะ (2)

        บรรลอุะไรในชว่ง 4 ปี

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์
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คะแนน คะแนน

เต็ม ท่ีได้

    3.5 ตวัชี้วัดและ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 15

          คา่เปา้หมายของ ▪  ตัวชี้วัด 9

          แตล่ะประเดน็     -  มคีวามชัดเจนสอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์และสะทอ้นผลลพัธ์ (5)

          ยุทธศาสตร์         ตามเปา้ประสงค์

    -  สามารถวัดไดใ้นเชงิปริมาณและคณุภาพ (4)

▪ ค่าเป้าหมาย 6

    -  แสดงถงึความกา้วหนา้ในแตล่ะปี (3)

    -  มคีวามเปน็ไปไดอ้ยู่ในขดีความสารถที่ท าไดท้ัง้ดา้นปริมาณงาน (3)

        และสงัคมแหง่ชาต ิยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา

    3.6 กลยุทธข์องแตล่ะ ▪  มกีารก าหนดกลยทุธข์องแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีสอดรับ 10

          ประเดน็ยุทธศาสตร์     และสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น

    ยทุธศาสตร  ์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นท่ี

    -  กลยุทธห์รือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลอ้งกนัและ (5)

        มกีารบรูณาการกนัในแตล่ะยุทธสาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ

        เปา้ประสงค ์และยุทธศาสตร์

    -  มกีารแสดงแนวทางการด าเนนิงาน/วธิกีารที่ชัดเจนเพือ่น าไปสู่ (5)

        การก าหนดแผนงานโครงการ

    3.7 บญัชรีายการ/ชุด บัญชรีายการชดุโครงการ ประกอบด้วย 15

           โครงการพัฒนา ▪  โครงการ/กิจกรรม (8)

    -  มกีารวเิคราะหค์วามคุ้มคา่และผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มของ (2)

        โครงการฯ กอ่นบรรจุไวใ้นแผน

    -  ความเพยีงพอและชัดเจนของโครงการฯ /กจิกรรม (3)

    -  การจัดล าดบัของโครงการฯ /กจิกรรม (3)

▪  โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยทุธอ์ยา่งชดัเจน (7)

    น าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์

    -  โครงการฯ มสีาระสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธอ์ย่างชัดเจน (3)

        และน าไปสู่ผลส าเร็จของเปา้ประสงค์

    -  มโีครงการฯ ครบถว้นทัง้ 3 ป ี(ในภาพรวมของแผน) (2)

    -  มรูีปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนนิการตามโครงการพัฒนา (2)

รวมคะแนนท่ีได้ 100

หมายเหตุ : 1. การประเมนิผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

2. ใหค้ณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนเก็บรวบรวมเอกสาร รายงาน แบบสอบถามไวส้ าหรับตรวจสอบ

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์


