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บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัว
ของการลงทุนภายในท้องถิ่นและการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พันธกิจ : ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนในการคมนาคมขนส่ง /ก่อสร้างและซ่อมแซมระบบประปา/พัฒนา
ระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้า/พัฒนาระบบการสื่อสารกระจายข่าว
เป้าประสงค์ : เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน / ระบบประปาได้มาตรฐาน /หอกระจายข่าวได้มาตรฐาน/ระบบ
ไฟฟ้าฟ้าได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
จานวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1.1 แนวทาง การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบาย
น้า สะพาน และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

1.2 แนวทางการ พัฒนาระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้า

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
-จานวนถนนเพิ่มขึ้น
-จานวนถนนที่ได้รับการซ่อมแซม
-จานวนการวางระบบประปาเพิ่มขึ้น
-จานวนการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร สถานที่
-จานวนหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
-จานวนการขยายเขตไฟฟ้า
-จานวนการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ที่
ได้รับการซ่อมแซม
-จานวนการก่อสร้างโรงสูบน้าด้วยระบบพลังงานไฟฟ้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่นและการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
: 1.การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่นและการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
พันธกิจ : สนับสนุนงบประมาณ/จัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ/จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
เป้าประสงค์ : กลุ่มอาชีพมีความรู้ในการประกอบอาชีพ/สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้/เพิ่มประสิทธิในการ
ฝึกอบรม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
จานวนการสร้างรายได้ของกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น /ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ตามโครงการ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับประชาชนเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและการจัดการตลาด เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึง
การตลาด

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
-จานวนการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
-จานวนการขยายพื้นที่ดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มขึ้น
-จานวนกลุ่มอาชีพ
-จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ
-จานวนการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
: 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
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3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พันธกิจ : จัดหาสถานที่เพื่อรองรับนักเรียน/สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ให้กับนักเรียน/จัดหาสื่อ
การสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ให้กับนักเรียน
เป้าประสงค์ : นักเรียนมีสถานที่เพียงพอ/อาหารเสริมนม อาหารกลางวันได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการ/มีสื่อ
การสอนที่เพียงพอได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
จานวนสถานที่มีเพียงพอสาหรับรองรับนักเรียน/นักเรียนได้รับอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน
เพียงพอตามจานวนนักเรียน/จานวนสื่อการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา

3.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
-จานวนการสนับสนุนอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม
เพิ่มขึ้น
-จานวนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น
-จานวนห้องเรียนเพิ่มขึ้น
-จานวนสื่อการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
มนุษย์
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.

: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
: 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
พันธกิจ : จัดกิจกรรมบริการด้านสาธารณสุข/กิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/จัด
กิจกรรมการด้านสวัสดิการสังคม/จัดกิจกรรมฝึกอบรมหน่วย อปพร./จัดกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา
เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง/มีการสืบสานประเพณีท้องถิ่น/ประชาชนได้รับ
การดูแลด้านสวัสดิการสังคม/หน่วย อปพร.มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่/ประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
บริการด้านสาธารณสุขได้มาตรฐาน/จานวนผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น/ประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมเกิดความพึงพอใจ/จานวนครั้งในการเข้ารับการฝึกอบรมของ
หน่วย อปพร./จานวนผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพควบคุมโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ตลอดจนให้ความสาคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
-มีการบริการด้านสาธารณสุขครอบคลุมทุกพื้นที่

4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา

-มีกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาอย่างทั่วถึง

-มีกิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
-จัดกิจกรรมการด้านสวัสดิการสังคมสม่าเสมอ

-มีกิจกรรมฝึกอบรมหน่วย อปพร.อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.

: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
: 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
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5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
พันธกิจ : จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการกาจัดขยะครบวงจร/ขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้าเพื่อการเกษตร
เป้าประสงค์ : การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ/การขุดลอกคลองได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
การจัดเก็บขยะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น/จานวนคลองกักเก็บน้าได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้า
เสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาฝายต้นน้าเพื่อชะลอการไหล
ของน้าและตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
-การจัดเก็บขยะเก็บระสิทธิภาพมากขึ้น

-จานวนการขุดลอกคลองเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง/สานักปลัด
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
ความสมบูรณ์และยั่งยืน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
ความสมบูรณ์และยั่งยืน

: ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารง
: 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารง
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6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
พันธกิจ : จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น/ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/จัดซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ์
เป้าประสงค์ : ทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น/บุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน/วัสดุ ครุภัณฑ์ได้มาตรฐานตามแบบ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
จานวนหน่วยงานพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น/จานวนบุคลากรได้รับการเข้าฝึกอบรมเพิ่มขึ้น/วัสดุ ครุภัณฑ์ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
-จานวนหน่วยงานเข้าร่วมเกี่ยวกับส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

6.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการคลังวิธีงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วน
ร่วม ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้การ
บริการที่มีประสิทธิภาพ
6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-จานวนการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

-จานวนครุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง/สานักปลัด/กองคลัง/กองการศึกษา
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.

: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
: 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

