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2.7  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.จังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลต าบลจันจว้า 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสรา้ง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเติบโต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา  
ภูมิภาค เมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุนและบริการโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
การศึกษาและสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารง
ฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อ
เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิง
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลจันจว้า 

ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

อปท. ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความ 
เลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพ
ชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษา
ความมั่นคงความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การ
ต่างประเทศ ประเทศเพื่อน
บ้านและภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกสเ์ชื่อมโยงกลุม่
จังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าการลงทุน
และบริการโลจสิติกส์
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดักลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกสเ์ชื่อมโยงกลุม่
จังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ
GMS 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลต าบลจันจว้า 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารจัดการองค์กรแบบ
บูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐและ          
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษา
ความมั่นคงความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์ 
สมบูรณ์   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมสมบรูณ์
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสมบรูณ์และ
ยั่งยืน 
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                 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า พ.ศ. 2561 – 2565  
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ผลผลิตและโครงการ  เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวดัเชียงราย 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่  2  
การส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว  
 

1.การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 
ส่งเสริมให้เป็น
แหล่ง
การเกษตร
ชุมชนพอเพียง 
และยกระดบั
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.มีครัวเรือน
เกษตรกร
ด าเนินการตาม
หลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่
เพิ่มขึ้น 

70 75 80 85 90 1.ส่งเสริม
การเกษตร
อินทรีย์แบบ
ครบวงจรตาม
แนวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

1.จ านวนร้อยละ
เกษตรกรที่ท า
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน 
เกษตรปลอดภัย 
และเกษตร
อินทรีย ์

ปีละ 5 % - ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร
ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์  
เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรครบ
วงจร  และเกษตรทฤษฎีใหม ่
- ส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสู่ตลาดสากล 
 
 

ส านักปลัดฯ 

2.มีแหล่งน้ า
ทางการเกษตร
ที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น 

2 4 6 8 10 2.พัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการ
เกษตรกรรม 

2.จ านวนของ
แหล่งน้ าที่
พัฒนาเพื่อใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ปีละ 2 
แห่ง 

- ส่งเสริมการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน
ด้านระบบการประปาหมู่บ้าน  
ประปาภูมภิาค  แหล่งน้ าสาธารณะ 
เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาทอ้งถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เขื่อน 
ฝาย หนองน้ า ล าคลอง สระน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุน
และบริการโลจิ
สติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และ 
GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว  
 

  3.มีครัวเรือน
ของประชาชนที่
มีฐานรายได้ไม่
ต่ ากวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนดเพิ่มขึ้น 

70 75 80 85 90 3.ส่งเสริม
อาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ประชาชนและ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.จ านวนร้อยละ
ของครัวเรือนที่มี
รายได้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ 

ปีละ 5 % - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
พัฒนาองค์ความรู้ในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน  
และให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
- ส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน เพื่อการสร้างงาน  
สร้างรายได้  เพิ่มรายได ้
- ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ชุมชนและเครือข่ายผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานเพื่อการเข้าสู่ตลาดสากล 
-ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มองค์กรอาชีพในชุมชน 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 



 
 

70 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชวีิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 
 

2.การพัฒนา
การศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย์อยา่ง
ยั่งยืน 

1.ยกระดับ
คุณภาพการ
จัดการเรียน
การศึกษาและ
การกีฬาให้
สูงขึ้น 
ครอบคลุมและ
ทั่วถึงอย่างมี
มาตรฐาน  

1.ประชาชนทุก
กลุ่มอายุได้รับ
โอกาส
การศึกษาขั้น
พื้นฐานในระบบ
และนอกระบบ
โรงเรียนและมี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น 
 

70 75 80 85 90 1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษาทั้ง
ระบบเชิงบูรณา
การ 

1.ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วิชาหลักของ
นักเรียน
ระดับชาติใน
ภาพรวม 
 

ปีละ 5 % - สนับสนนุและส่งเสริมการศกึษาทั้งใน
ระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ให้มีคุณภาพและได้ตามมาตรฐาน
การศกึษา 
- ส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชน
และภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา 
- ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทนัสมัยมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
- พัฒนาศกัยภาพบุคลากรทาง
การศกึษา 
- พัฒนาเด็กเล็กในด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา อย่าง
เหมาะสม 
- กอ่สร้าง ปรับปรุง อาคารเรียนและ
ปรับสภาพภูมิทัศน์สถานศึกษาให้ได้
ตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
- สนับสนนุการพัฒนาระบบการศกึษา
ระดับปฐมวัย การศึกษาขัน้พื้นฐานใน
รูปแบบที่หลากหลายให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นสากล 
 
 

กองการศกึษา 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

     60 65 70 75 80 2.ส่งเสริม
สนับสนุนการ
กีฬา และ
นันทนาการ 

2.จ านวนร้อย
ละของ
ประชาชนร่วม
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 
เล่นกีฬา และ
นันทนาการ
อย่างสม่ าเสมอ 

ปีละ 5 % - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน ์ด้วยการออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา และมีกจิกรรม
นันทนาการ 
- จัดให้มี ปรับปรุงสถานที่ออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา และสันทนา
การ 
- จัดให้มีอุปกรณ์การออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาและกจิกรรม
นันทนาการอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬาและการแข่งขัน
กีฬา  มุ่งสู่ความเป็นสากลและมอื
อาชีพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
ร่วมกับหนว่ยงานอื่นดว้ยการบูรณา
การร่วมกัน 
 

กองการศึกษา 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
การด ารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนา 
เพื่อเพิ่มมูลค่า
การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม เชิง
นิเวศ และเชิง
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที3่ 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 
 

 2.พัฒนาสู่
สังคมแห่งการ
เรียนรู้คู่
คุณธรรม   
เป็นแหล่ง
วัฒนธรรมที่ดี
งาม และเป็น
แหล่งเรียนรู้
และท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม  

2.ประชาชนที่
ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ร่วมสืบทอดภูมิ
ปัญญาของ
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
 

60 65 70 75 80 2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2.จ านวนร้อยละ
ของประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม 
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น   

ปีละ 5 % - ปลูกฝังจิตส านกึในการอนุรกัษ์
และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้ง
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา งาน
ประเพณี งานรัฐพิธีและงานวัน
ส าคัญของประเทศ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรกัษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยประสานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นในเชิงบูรณาการ 
- สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรุ่น
ใหม่ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน 
และประชาชนเห็นคุณค่าของ
เอกลักษณ์และค่านยิมความเป็น
ไทยและความเป็นล้านนา 

กองการศึกษา 



 
 

73 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชวีิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย  
 

3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมเพื่อ
เป็นเมืองน่าอยู ่

1.เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย
และมาตรฐาน
การบริการ
ด้าน
สาธารณสุข
ชุมชน 

1.มีประชาชนที่
ได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุข
ทั่วถึง 

60 65 70 75 80 1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
สาธารณสุข 
การอนามยั
ครอบครัว สุข
ภาวะชุมชน 
และการพัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสุข  

1.จ านวนร้อย
ละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพร่างกาย
และสุขภาวะ
อนามัยที่ดี  

ปีละ 5 % - ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขของเทศบาล
ที่ได้มาตรฐาน  เน้นการส่งเสรมิ
สุขภาพ และการป้องกันโรคแบบองค์
รวม 
- ส่งเสรมิและรณรงค์การป้องกันและ
ควบคุมโรคอย่างมีประสทิธิภาพและ
ได้มาตรฐาน 
- ส่งเสรมิการจัดตั้งศูนย์บรกิาร
สาธารณสขุและศนูย์แพทย์แผนไทย
และแผนโบราณของเทศบาล 
- ส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชน
และองคก์รอาสาสมัครสาธารณสุข 
- พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทกุพืน้ที ่
- ส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพของ
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพเผชญิกับ
สถานการณ์ชวีิต และสิ่งแวดลอ้มได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

             - ส่งเสริมระบบนิเวศน์ชุมชนให้เอื้อ
ต่อการเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อ
สุขภาพ 
- พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสุขภาพ
อนามัยที่ดีของประชาชนอย่าง
ยั่งยืน 
- สนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองและ
สร้างสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพ
ดี  รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและ
อาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้าน
การสาธารณสุขและคุณภาพอนามยั
สิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระบบและมี
มาตรฐาน 
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

   2.เสริมสร้าง
ประชาชนให้มี
คุณธรรมมี
ทักษะและการ
ด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม
สถาบันทาง
สังคมและ
ชุมชนท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็ง
สามารถ
พึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

2.มีประชาชนที่
ได้รับสวัสดิการ
สังคมและการ
บริการสังคม
สงเคราะห์ทั่วถึง 
 
 

70 75 80 85 90 2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
การจัดสวัสดิการ
สังคม การสังคม
สงเคราะห์และ
ความมั่นคงของ
มนุษย ์

2.จ านวนร้อย
ละของ
ประชาชนที่
ได้รับสวัสดิการ
สังคมและการ
บริการสังคม
สงเคราะห์
ครบถ้วน 

ปีละ 5 % -  ส่งเสริมสิทธิสวัสดิการสังคมแก่ 
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
- ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้
เข้มแข็ง อบอุ่น และส่งเสริมการ
เป็นสังคมคุณธรรมและเอื้ออาทร 
-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน  โดยเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมที่
พัฒนาศักยภาพและการสร้าง
เครือข่ายของเด็ก เยาวชน และสตรี
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถ
พึ่งตนเองได้ 
- ส่งเสริมการช่วยเหลือสงเคราะห์
แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผูย้ากไร้  และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ประสบ
สาธารณภยัต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

ส านักปลัดฯ 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
การรักษาความ
มั่นคงความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

  3.พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ทุกระดับและ
สังคมเชิงบูรณา
การ  ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 
ได้รับบริการ
สาธารณะที่ดีมี
คุณภาพ 

3.ประชาชนที่มี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

10 15 20 25 30 3.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  การ
ป้องกันและ
การแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3.จ านวนร้อย
ละของสา
ธารณภัย 
ปัญหายาเสพ
ติด และปัญหา
อาชญากรรมที่
ลดลง 

ปีละ 5 % - ส่งเสรมิกจิกรรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การดแูลรกัษาความสงบ
เรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 
- ส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชน
และการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานอืน่และภาคีเครือข่ายในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การ
ดูแลรกัษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
- พัฒนาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มี
อัตราก าลังที่เหมาะสมและมี
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 
- เสรมิสร้างจิตส านกึที่ดีแก่ประชาชน
เพื่อให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคมให้เป็นไปตามกฎหมาย
ควบคุมและมาตรการบังคับใช้
กฎหมาย 
- จัดหาอุปกรณเ์ครือ่งมอืเครื่องใช้ใน
ด้านการปฏิบัติงานให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับพื้นที ่
 
 

ส านักปลัดฯ 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

             - ส่งเสรมิกจิกรรมการฝึกอบรมให้
ความรู้เตรียมรับมือกับปัญหาสาธารณ
ภัยแก่ประชาชน  การวางแผนและการ
ซักซ้อมการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆ 
- จัดให้มีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขปญัหาภัยพิบัติและการ
เตรียมความพรอ้มอยู่เสมอ 
- สนับสนนุหน่วยงานต่าง ๆ ที่
ด าเนนิงานด้านป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
อย่างบูรณาการ 
- ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมฝกึอบรม จัด
นิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่โรงเรียน
และชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด 
- ออกตรวจตราสอดส่องเฝ้าระวังป้อง
ปรามยาเสพติดในพืน้ทีร่่วมกับ
หน่วยงานอืน่  เพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดและการลักลอบขนส่งยาเสพติด 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุน
และบริการโลจิ
สติกส์เช่ือมโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และ 
GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6และ 
GMS 
 

4.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

1.พัฒนาระบบ
บริการ
สาธารณะและ
คมนาคม  มี
คุณภาพ
มาตรฐาน
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน 
และครอบคลุม
ทุกพื้นที ่
2.โครงสร้าง
พื้นฐานได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาอยา่ง
เป็นระบบ
รองรับการ
ลงทุนอย่างมี
ศักยภาพ 
 

1.โครงการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ทั่วถึง
และครอบคลุม
ทุกพื้นที ่
2.ความส าเร็จ
ของการด าเนิน
โครงการเพื่อ
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

50 55 60 65 70 1.พัฒนาระบบ
การจราจร  
การจัดท าผัง
เมือง  และการ
คมนาคมขนส่ง 

1.ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง
ที่ได้มาตรฐาน
และครอบคลุม
พื้นที่ 

ปีละ 5 % - กอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
สะพาน ขยายเสน้ทางจราจรในเขต
เทศบาลและถนนทางหลวงสายต่าง ๆ 
ที่ได้รับการถ่ายโอนจากหนว่ยงานอืน่
ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทกุพืน้ที ่
- ส่งเสรมิการจัดท าผังเมืองรวมและผัง
เมืองเฉพาะ 
- ปรับปรุงสภาพภูมทิัศนโ์ดยรวมและ
สองข้างถนนสายหลักให้มีความสะอาด 
ร่มรืน่ สวยงาม เพือ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่
อาศัย 
-  ส่งเสริมการจดัท าข้อมลูพื้นฐานด้าน
ถนนและเส้นทางคมนาคมขนส่ง เพือ่
น ามาใช้เปน็ข้อมูลในการวางแผนการ
พัฒนาทอ้งถิน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนรองรับภารกจิถ่ายโอนสถานี
ขนส่งผู้โดยสารเพือ่เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- กอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาง
ระบายน้ าและทอ่ระบายน้ าให้ได้
มาตรฐานและครอบคลุมทุกพืน้ที่  
 
 

กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

     50 55 60 65 70 2.พัฒนาระบบ
การระบายน้ า 

2.ร้อยละของ
รางระบายน้ า/
ท่อระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
และครอบคลุม
พื้นที่  

ปีละ 5 % - กอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เขือ่น ตลิง่ 
ขุดลอกแมน่้ าล าคลอง ท าพนังกั้นน้ า 
ฝายน้ าล้น คลอง ล าเหมือง ดาด
คอนกรีตล าเหมืองสาธารณะเพือ่ป้องกัน
น้ าท่วมขัง 
- ส่งเสรมิการจัดท าขอ้มูลพืน้ฐานด้าน
ระบบการระบายน้ า เพื่อน ามาใชเ้ป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

กองช่าง 

     50 55 60 65 70 3.พัฒนาระบบ
การประปาและ
แหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภคบริโภค 

3.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ปีละ 5 % - กอ่สร้าง ปรับปรุง ขยายระบบประปา
หมู่บ้าน ประปาภูมิภาคให้ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมทกุพืน้ที ่
- ส่งเสรมิการจัดท าขอ้มูลพืน้ฐานด้าน
ระบบการประปาหมู่บ้าน  ประปา
ภูมิภาค  แหล่งน้ าสาธารณะ เพื่อ
น ามาใช้เปน็ข้อมูลในการวางแผนการ
พัฒนาทอ้งถิน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ประสานกับส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาและขยายระบบประปา
ภูมิภาคให้ทั่วถึงครอบคลุมทกุพื้นที ่
 
 
 

กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

     50 55 60 65 70 4. พัฒนาระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ  
และโทรคมนาคม 

4.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละของ
ถนนสาธารณะ
ที่ติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ 

ปีละ 5 % - ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
- ติดต้ัง  ปรับปรุง ซ่อมแซม โคมไฟ
และไฟกิ่งสาธารณะ 
- ส่งเสริมการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ และระบบ
โทรคมนาคม  เพื่อน ามาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองช่าง 

     50 55 60 65 70 5.พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

5.ร้อยละของ
ระบบ
สาธารณูปการ
ที่ครบถ้วน ได้
มาตรฐาน และ
ใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า 

ปีละ 5 % -  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
จัดหาให้ได้มาตรฐานและเหมาะสม
กับประโยชน์ใช้สอย 
(1) สนามกีฬา ลานกีฬา 
(2)อาคารอเนกประสงค์  ศาลา
อเนกประสงค์  ศาลาที่พกัริมทาง  
สวนสาธารณะจุดชมววิ 
(3) อาคารศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร  
ห้องสมุดประชาชน  ทีอ่่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บา้น 
(4) ฌาปนกิจสถาน 
 

กองช่าง 



 
 

81 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
การรักษาความ
มั่นคงความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ยุท ธศาสตร์ ที่  6 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ก า ร เ มื อ ง ก า ร
บริหาร  
 

5.การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร
จัดการองค์กร
แบบบูรณา
การ 

1.บริหาร
จัดการองค์กร
ตามหลักธรร
มาภิบาลและ
การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่าง
บูรณาการ 

1.ประชาชน มี
ความรู้ความ
เข้าใจ และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
การเมืองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

50 55 60 65 70 1.ส่งเสริม
ความรู้ความ
เข้าใจใน
การเมืองการ
ปกครอง การ
สร้างส านึก
ประชาธิปไตย
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนและ
องค์กรทุกภาค
ส่วน 

1.ร้อยละของ
ประชาชน มี
ความรู้ความ
เข้าใจ และมีสว่น
ร่วมในกิจกรรม
การเมืองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

ปีละ 5 % - ส่งเสรมิและสนับสนนุการจดักจิกรรม
สาธารณประโยชนร์ะหว่างองค์กร
ชุมชน กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่  
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค ์
- ส่งเสรมิและสนับสนนุกิจกรรมทีเ่ปิด
ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู ้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ
ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวขอ้งรว่มคิดแก้ไขปัญหาร่วมใน
กระบวนการตัดสนิใจและการ
ด าเนนิงานและรว่มตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน  
-ส่งเสรมิและสนับสนนุให้ความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและการเมืองการ
ปกครองทกุระดับ 
- เสรมิสร้างจิตส านกึและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการแสดงความจงรักภกัดี 
การปกป้องและเทิดทนูสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 

ส านักปลัดฯ 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

   2.บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และ
ทัศนคติที่ดีใน
การท างานยึด
มั่นในหลัก
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพใน
การท างาน 

70 75 80 85 90 2.ส่งเสริมการ
เพิ่มขีด
สมรรถนะของ
บุคลากรและ
พัฒนา
ศักยภาพของ
องค์กรเพื่อ
การบริการที่ดี
และทันสมัย 

2.ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ในการท างาน 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน ที่มีต่อ
การบริหารงาน
และการบริการ
สาธารณะของ
เทศบาล 

ปีละ 5 % - จัดให้มีการมอบอ านาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อยา่ง
เหมาะสม 
- เสริมสร้างจิตส านึกความ
รับผิดชอบในการปฏบิัติหน้าที่ให้
เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมและตรงตามความ
คาดหวังของสังคม 
- เพิ่มผลิตภาพของบุคลากรโดยมี
การประเมินเป้าหมายการท างาน 
พัฒนาองค์ความรู้และขีด
ความสามารถในการท างาน มกีาร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละบุคคล
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการปรับ
เกลี่ยอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงานและภารกิจที่รับผิดชอบ 
โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชนเป็นหลกั 
 

ทุกกอง 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

             - พัฒนาศกัยภาพบุคลากร อย่าง
สม่ าเสมอ  โดยวิธีการจัดฝึกอบรมให้
ความรู้ ส่งไปฝกึอบรมกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง  การทัศนศกึษาดูงาน ส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- สร้างกระบวนการมีสว่นร่วมของ
บุคลากรในการรับรูน้โยบาย วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของรัฐบาลและ
ผู้บริหาร เพือ่พัฒนาค่านิยมองค์กรใหม่
ที่เอือ้ตอ่การสนองนโยบายเพื่อการ
พัฒนา และสามารถรองรับการ
ให้บริการประชาชนไดอ้ย่างเป็นมติร
และมีประสิทธิภาพ 
- จัดหาวัสดอุุปกรณ์เครื่องมือเครือ่งใช้
และสถานที่ให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 
- พัฒนาระบบการเผยแพร่และการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผ่าน
กระบวนการทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
สะดวก และทันสมัย 
- พัฒนาการให้บรกิารไดอ้ย่างมี
คุณภาพ การลดขัน้ตอนการให้บรกิาร  
การขยายระยะเวลาการ 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

             ให้บริการตามภารกิจทีจ่ าเป็น  สร้าง
ความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการได้
อย่างเหมาะสม 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์กรให้มีความ
รวดเร็ว มีประสิทธภิาพ และใช้
ประโยชน์ได้อยา่งสูงสุด 
- พัฒนาระบบหอกระจายขา่ว
ประจ าหมู่บา้น/เสียงตามสายให้ได้
มาตรฐาน ทั่วถึง  และด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

 

   3.องค์กรมีขีด
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการ  มี
คุณภาพและ
จัดการบรกิาร
ภาครัฐให้
ประชาชนเข้าถงึ
ได้ 

3.ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่มี
ต่อการ
บริหารงานและ
การบรกิาร
สาธารณะของ
เทศบาล 

60 65 70 75 80 3.ส่งเสริมการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้และการ
บริหารการ
คลัง  

3.ร้อยละของ
รายได้จากการ
จัดเก็บภาษีที่
เพิ่มขึน้ 
4.ร้อยละของการ
บริหารการคลังทีม่ี
ประสิทธภิาพ
เพิ่มขึน้ 

ปีละ 5 % - พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
และจัดหารายได้อยา่งเต็มที่ โดยให้
ทั่วถึงและเป็นธรรมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
- พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่
ภาษีอย่างสม่ าเสมอ เพือ่เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษอียา่ง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

กองคลัง 



 
 

85 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
ดารงความ
สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
สมบูรณ์และยั่งยืน  
 

6.การพัฒนา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่
ระบบนิเวศน์
สมบูรณ์ 

1.ทรัพยากร
ธรรม ชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม
ได้รับการ
บริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
2.เสริมสร้าง
การมสี่วนร่วม
ในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

1.แหล่งน้ า
ธรรมชาติและ
พื้นที่ป่าที่ไดร้ับ
การปรับปรุง 
ฟื้นฟูให้
สมบูรณ ์ 
2.หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
ภาคประชาชนที่
มีส่วนร่วมใน
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาต ิ

40 45 50 55 60 1.ส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึก
ในการมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์
และคุ้มครอง
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของ
หน่วยงานภาครัฐ 
และภาค
ประชาชนที่มี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม   

ปีละ 5 % -สร้างเครือข่ายความรว่มมอืในการ
ประสานงานและด าเนินงานระหว่าง
องค์กรภาครฐั เอกชน และประชาชน 
ในการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 
- ส่งเสรมิและสนับสนนุกิจกรรมการ
ฝึกอบรม ให้ความรู้ เผยแพร่
ประชาสัมพนัธก์ารอนรุักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-ส่งเสรมิและสนับสนนุกจิกรรมรณรงค์
ลดภาวะโลกรอ้นและลดปริมาณขยะ     

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

     40 45 50 55 60 2.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนพื้นทีป่่า
ไม้และแหล่งน้ าที่
สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ 

ปีละ 5 % - ปรับปรุง พัฒนา และอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนและต าบลให้มีความสะอาด 
สวยงาม มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิง่แวดล้อม 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

61 62 63 64 65 

     40 45 50 55 60 3.ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย  
สิ่งปฏิกูล 
มลพิษ และ
การบ าบัดน้ า
เสีย       

ร้อยละของ
ปริมาณขยะมูล
ฝอยชุมชนมีการ
จัดการอย่างถูก
หลักวิชาการ  
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด 

ปีละ 5 % - ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการ
น้ าเสียของต าบล  โดยการจัดตั้ง
ระบบบ าบัดน้ าเสียครบวงจรได้
มาตรฐาน 
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยให้เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
แปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณ
ขยะ  ลดรายจ่าย  และเพิ่มรายได ้

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 


