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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 
ยุทธศาสตร�การเพ่ิมมูลค1าทางเศรษฐกิจ 

 � พันธกิจ : การบริหารจัดการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ การผังเมือง การขนส0งและการวิศวกรรม
จราจร การควบคุมอาคาร โครงสร2างพ้ืนฐาน น้ํา พลังงาน เพ่ือสนับสนุนและส0งเสริม การสร2างมูลค0าทางการตลาด 
การค2า การลงทุน การประกอบอาชีพ การพาณิชย การบํารุงและส0งเสริมการทํามาหากินของประชาชน เป6นมิตรกับ
สิ่งแวดล2อม พร2อมสร2างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
 � เป6าประสงค�และตัวช้ีวัดระดับเป6าประสงค� 

เป6าประสงค�ตามพันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับเป6าประสงค� 
1.ประชาชนมีรายได2เพ่ิมข้ึน กลุ0มอาชีพ ชุมชนมีความ
เข2มแข็ง 
 
 
 
 

2.อนุรักษแหล0งท0องเท่ียวทางประวัติศาสตร โบราณสถาน 
และแหล0งท0องเท่ียวทางธรรมชาต ิ

3.แหล0งท0องเท่ียวเป6นท่ีรู2จักของนักท0องเท่ียว จํานวน
นักท0องเท่ียวเพ่ิมข้ึน มีการจับจ0ายใช2สอยซ้ือบริการและ
สินค2าเพ่ิม 
 

4.เพ่ิมศักยภาพในด2านสินค2าและการบริการแก0นัก      
ท0องเท่ียว 

 

5.สร2างความเข2มแข็งให2ภาคประชาชนเพ่ือรองรับสู0 
   ประชาคมอาเซียน และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียงมาขยายผล 

6.ส0งเสรมิงานตลาดท0าเทียบเรือ เทศพาณิชย และการ   
  พัฒนาระบบโครงสร2างพ้ืนฐานท่ีจําเป6นเพ่ือเพ่ิมมูลค0าทาง 
  เศรษฐกิจ 

1.1 จํานวนกลุ0มอาชีพท่ีได2รับการส0งเสริมท้ังในด2านงบประมาณ/  
      วิชาการ/การสร2างงาน/สร2างรายได2เพ่ิมข้ึน 
1.2 จํานวนโครงการท่ีส0งเสรมิอาชีพ/การสร2างงาน/สร2างรายได2ให2แก0ผู2 
     ว0างงาน ผู2มีรายได2น2อย  
1.3 มีศูนยรวมการจําหน0ายสินค2าของชุมชน,สินค2า OTOP,สินค2าของท่ี 
     ระลึก 

2.1 จํานวนแหล0งท0องเท่ียวทางประวัติศาสตร โบราณสถาน และแหล0ง 
     ท0องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีได2รบัการอนุรักษ 

3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือประชาสมัพันธการท0องเท่ียวส0งเสริม 
     การท0องเท่ียว 
3.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปรับปรุง พัฒนาสถานท่ีท0องเท่ียว  
     แหล0งท0องเท่ียว 

4.1 มีมัคคุเทศนท2องถ่ิน 
4.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส0งเสริมการค2าการบริการของ 
     ผู2ประกอบการเก่ียวกับการท0องเท่ียว 
 
5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือรองรับสู0ประชาคมอาเซียนและนํา 
     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล 
 

6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส0งเสริมงานตลาด ท0าเทียบเรือ          
   เทศพาณิชย และการพัฒนาระบบโครงสร2างพ้ืนฐานท่ีจําเป6น 
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          � กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ�   
กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 

1.สนับสนุนและส0งเสรมิการทํามาหากิน การพาณิชย การ 
  ประกอบอาชีพ ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ  
  แข0งขันด2านการตลาด การค2าและการลงทุน 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส0งเสริมการทํามาหากิน   
    การพาณิชย การประกอบอาชีพ ตลอดจนการเพ่ิมขีด 
    ความสามารถในการแข0งขันด2านการตลาด การค2าและการลงทุน 
 

2.ส0งเสรมิและพัฒนาการท0องเท่ียว 2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส0งเสริมและพัฒนาแหล0งท0องเท่ียว 
 
 

3.สร2างความเข2มแข็งให2ภาคประชาชนเพ่ือรองรับสู0 
  ประชาคมอาเซียน และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียงมาขยายผล 

3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการสร2างความเข2มแข็งให2ภาค 
   ประชาชนเพ่ือรองรับการเข2าสู0ประชาคมอาเซียน และการนําหลัก 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล 
 

4.ส0งเสรมิงานตลาด ท0าเทียบเรือ เทศพาณิชย และการ 
  พัฒนาระบบโครงสร2างพ้ืนฐานท่ีจําเป6นเพ่ือเพ่ิมมูลค0าทาง 
  เศรษฐกิจ 

4.จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส0งเสริมงานตลาด ท0าเทียบเรือ เทศ 
  พาณิชย และการพัฒนาระบบโครงสร2างพ้ืนฐานท่ีจําเป6นเพ่ือเพ่ิม 
  มูลค0าทางเศรษฐกิจ 
 

   
 � หน1วยงานรับผิดชอบหลัก 
  -สํานักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช0าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม, กองการศึกษา 

� ความเช่ือมโยง 
  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาขีดความ สามารถในการแข0งขันด2านการค2า การ 
                    ลงทุนและบริการโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การส0งเสริมการผลิตสินค2าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป6นมิตรกับ 

        สิ่งแวดล2อม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล2านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค0าการท0องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิง 

        นิเวศ และเชิงสุขภาพ 
  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส0วนท2องถ่ินจังหวัดเชียงราย 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส0ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

         และระบบโครงสร2างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ท่ีจําเป6นในเขตองคกร  
         ปกครองส0วนท2องถ่ินเพ่ือรองรับการเข2าสู0ประชาคมอาเซียน 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด2านเศรษฐกิจและการท0องเท่ียว 
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2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 

� พันธกิจ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยู0บนพ้ืนฐานทางสังคมของล2านนา  ศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิ
ปJญญาท2องถ่ิน  วัฒนธรรมอันดีของท2องถ่ิน  ให2มีคุณธรรมมีการเรียนรู2ตลอดชีวิต  มีทักษะและดํารงชีวิตอย0างเหมาะสม
ในแต0ละช0วงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนท2องถ่ินมีความเข2มแข็ง  สามารถปรับตัวรู2เท0าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 � เป6าประสงค�และตัวช้ีวัดระดับเป6าประสงค� 

เป6าประสงค�ตามพันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับเป6าประสงค� 
1.ศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปJญญาท2องถ่ิน 
ได2รับการทํานุบํารุงให2คงอยู0ต0อไป 
 
 
 
2.เด็ก สตรี เยาวชน ผู2สูงอายุ ผู2พิการ ผู2ตดิเช้ือฯและ
ผู2ด2อยโอกาสมีคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.ครอบครัวและชุมชนเห็นความสาํคัญหรือมีส0วนร0วมใน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 

4.ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพร0างกายท่ีสมบูรณ แข็งแรง 
ปราศจากโรคภยัไข2เจ็บ ความเสี่ยงต0อการเกิดโรคภยัไข2เจ็บ
น2อยลง 

 
 
 
 
 
 

 

1.1 ร2อยละของจํานวนชุมชนท่ีเข2าร0วมโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการ
อนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปJญญา
ท2องถ่ิน 

1.2 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หรือสนับสนุน เพ่ือส0งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปJญญาท2องถ่ินและพิพิธภัณฑพ้ืนบ2าน 

2.1 ร2อยละความพึงพอใจของผู2สูงอายุ ผู2พิการ ผู2ติดเช้ือฯ ต0อการจัด   
สวัสดิการและการสังคมสงเคราะห 

2.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส0งเสริมการรวมกลุ0มหรือสนับสนุน 
      กิจกรรมของกลุ0ม/ชมรมผู2สูงอายุ 
2.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีรณรงคให2คนในชุมชนเห็นคุณค0าผู2สงูอายุ 
2.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส0งเสริมให2ผู2สูงอายุทําประโยชนให2แก0 
      สังคม 
2.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมอํานวยความสะดวกให2แก0ผู2สูงอายุหรอืการ 
      บริการสาธารณะแก0ผู2สูงอายุ  
2.6 มีการจัดทําแผนออกตรวจเยีย่มให2ข2อแนะนําตลอดจนตดิตามสภาพ 
     ความเป6นอยู0ของผู2สูงอายุ 

3.1 มีการสํารวจและจัดทําข2อมลูเก่ียวกับเด็กและเยาวชนทุกประเภท 
3.2 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หรือสนับสนุน เพ่ือพัฒนาเดก็และ   
     เยาวชน 

4.1 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในการปMองกัน ควบคุมโรคติดต0อ 
     และไม0ตดิต0อ 

4.2 มีการสนับสนุนหน0วยงานท่ีเก่ียวข2องในการรณรงค ปMองกัน แก2ไข 
     ปJญหาโรคตดิต0อและไม0ติดต0อ 

4.3 มีการสนับสนุนให2มีการตรวจคุณภาพเน้ือสัตว 
4.4 ตลาด ตลาดสด ร2านอาหารในเขตเทศบาลผ0านเกณฑมาตรฐาน 
     กระทรวงสาธารณสุข 
4.5 มีห2องนํ้าสาธารณะท่ีได2มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
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เป6าประสงค�ตามพันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับเป6าประสงค� 

5.ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพร0างกายท่ีสมบูรณ แข็งแรง 
จิตใจแจ0มใส 

 

 

6.เด็ก นักเรียน ประชาชนท่ัวไป ได2รับการศึกษาอย0างท่ัวถึง
ท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการ
เรียนรู2ตลอดชีวิต 

7.เพ่ิมศักยภาพให2ประชาชนในชุมชนสามารถปรับตัวให2เข2า
กับสภาวะแวดล2อมท่ีเปลี่ยนแปลงได2 

 

8.ระบบโครงสร2างพ้ืนฐานได2มาตรฐานประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
 
 

9.มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี ตอบสนองความต2องการของ
ประชาชน 

 

 

 

5.1 มีลานกีฬา สนามกีฬา สถานท่ีออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน 
5.2 มีการเผยแพร0ความรู2 ข0าวสาร เพ่ือให2ประชาชนตระหนักและเห็น 
     คุณค0าของการเล0นกีฬาหรือการออกกําลังกาย 
5.3 จัดหรือสนับสนุนให2มีการเล0นกีฬาหรือออกกําลังกาย กิจกรรม  
     นันทนาการ 
6.1 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส0งเสริม สนับสนุนการศึกษา สถานศึกษาใน 
     สังกัดเทศบาล 
6.2 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส0งเสริม สนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

7.1 มีการจัดอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู2ให2แก0กลุ0ม  
     องคกร ชมรม ประชาชนท่ัวไป 
7.2 มีการจัดฝRกอบรมภาษาต0างประเทศแก0ประชาชนท่ัวไป 
7.3 ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตไร2สายในชุมชนเพ่ือการรับรู2ข2อมลูข0าวสาร 
     และการแสวงหาความรู2ต0าง ๆ  
8.1 มีการจัดทําแผนการตรวจสอบถนนประจําป� และรายงานผลการ 
     ดําเนินการตามแผน 
8.2 มีการรวบรวมข2อมลูความเสยีหายของถนนและวิเคราะหจดัลาํดบั 
     ก0อนหลังในการซ0อมบํารุง 

9.1 มีการติดตั้ง/ซ0อมแซมไฟฟMาสาธารณะ 
9.2 ร2อยละความพึงพอใจต0อการดาํเนินการด2านระบบโครงสร2างพ้ืนฐาน  
     ระบบสาธารณูปโภคท่ีจําเป6น 
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           � กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ�   
  กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
1.บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภมูิปJญญาท2องถ่ิน วัฒนธรรม 
   อันดีของท2องถ่ิน และทุนทางสังคมล2านนา 

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการส0งเสริมทํานุบํารุงศาสนา 
1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการส0งเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม  
     ประเพณีและภูมิปJญญาท2องถ่ิน 

2.ส0งเสรมิการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห  การ 
  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของเด็ก สตร ี  
  เยาวชน ผู2สูงอายุ ผู2พิการ และผู2ด2อยโอกาส 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี  
     เยาวชน ผู2สูงอายุ ผู2พิการ ผู2ด2อยโอกาสและประชาชนในท2องถ่ิน 

3.ส0งเสรมิและสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัย 
  ครอบครัว  การรักษาพยาบาล การปMองกันและระงับ 
  โรคติดต0อ 

3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการส0งเสริมการปMองกันและควบคุม 
     โรค 
3.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการส0งเสริมและสนับสนุนการ 
     สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว 
3.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปรับปรุง ส0งเสริม พัฒนาให2ตลาด  
     ตลาดสด ร2านอาหาร ผ0านเกณฑมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุ 

4.ส0งเสรมิและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ  และการ 
  ออกกําลังกาย 

4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการส0งเสริม สนับสนุนการกีฬา  
     นันทนาการ และการออกกําลงักาย 

5.จัดให2มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ท่ีออกกําลังกายและ 
  สถานท่ีพักผ0อนหย0อนใจ 

5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให2มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ท่ี 
     ออกกําลังกายและสถานท่ีพักผ0อนหย0อนใจ 

6.ส0งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน 
  การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
  และการเรียนรู2ตลอดชีวิต 
 

6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส0งเสริม สนับสนุนการศึกษาในระบบ 
     ให2ได2มาตรฐาน มคุีณภาพ 
6.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส0งเสริม สนับสนุนการศึกษานอก 
     ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7.ส0งเสรมิให2เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช2 
  ภาษาต0างประเทศเพ่ือเตรียมความพร2อมสู0ประชาคม 
  อาเซียน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพคนให2มีภูมิคุ2มกันต0อ 
  การเปลี่ยนแปลง 

7.1  จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพคนให2มีความ 
      พร2อมต0อสภาวการณการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในปJจจุบันและใน 
      อนาคต 
 

8.ส0งเสรมิ สนับสนุน การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช2ใน 
  การเรียนการสอน  การเข2าถึงข2อมูลข0าวสาร การ 
  ให2บริการสาธารณะแก0ประชาชน 

8.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส0งเสริม สนับสนุน การนําเทคโนโลย ี
     สารสนเทศมาใช2ในการเรียนการสอน การเข2าถึงข2อมูลข0าวสาร การ 
     ให2บริการสาธารณะแก0ประชาชน 

9.ส0งเสรมิงานด2านคมนาคมและการขนส0ง  ทางระบายนํ้า   
  สะพาน และระบบโครงสร2างพ้ืนฐานท่ีจําเป6น 
 

9.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส0งเสรมิงานด2านคมนาคมและการ 
     ขนส0ง ทางระบายนํ้า สะพานและระบบโครงสร2างพ้ืนฐานท่ีจําเป6น 

   
 � หน1วยงานรับผิดชอบหลัก 
  -สํานักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช0าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม, กองการศึกษา 
 � ความเช่ือมโยง 
  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย :  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพเพ่ือให2ประชาชนชีวิต 
         อยู0เย็นเป6นสุข 
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3. ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล?อม 

� พันธกิจ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม  โดยการมีส0วนร0วมของชุมชน  รวมท้ัง
สร2างภูมิคุ2มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 � เป6าประสงค�และตัวช้ีวัดระดับเป6าประสงค� 

เป6าประสงค�ตามพันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับเป6าประสงค� 
1.ประชาชนทุกคนปลอดภยัจากปJญหามลพิษทางอากาศ 
นํ้า เสียง และโรคติดต0อจากการจัดการขยะ 
 
 
 
 

2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
เป6นไปอย0างยั่งยืน 
 

3. ประชาชนมีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอย0างเพียงพอตลอดป� ตลิ่งไม0พังทลาย 

1.1 มีการปรับปรุง/แก2ไข การระบายนํ้าของรางระบายนํ้า ท0อระบาย 
1.2 มีการส0งเสริมให2ประชาชน สถานประกอบการ ร2านอาหาร รู2จักวิธี 
     จัดการกับขยะและนํ้าเสียอย0างถูกสุขลักษณะ 
1.3 ร2านอาหาร ร2านคาราโอเกะ มรีะบบการควบคุมเสียง 
1.4 มีการส0งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
1.5 ร2อยละของปริมาณขยะท่ีจดัเก็บลดลง 

2.1 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีอนุรักษ ฟTUนฟูและใช2ประโยชนจาก 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 
2.2 มีพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ สวนหย0อมเพ่ิมข้ึน 

3.1 มีการขุดลอกแหล0งนํ้า 
3.2 มีการก0อสร2างเข่ือนปMองกันตลิง่ ฝาย ฝายนํ้าล2น 
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            � กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ�   
กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 

1.รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน ทางนํ้า ทางและ 
   ท่ีสาธารณะ  

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการรักษาความสะอาดของถนน หรือ 
     ทางเดิน ทางนํ้า ทางและท่ีสาธารณะ 
 

2.ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีกลายมาเป6นมลพิษ ขยะ 
   อันตราย มลพิษทางอากาศ กลิน่ เสียง และนํ้าเสยี 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือควบคุมและลดปริมาณของเสยีท่ีกลาย 
    มาเป6นมลพิษ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และนํ้าเสีย 
 

3.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ  โดยประชาชนม ี
   ส0วนร0วม 
 

3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ  
 

4.อนุรักษ ฟTUนฟู และใช2ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อม สนับสนุนการใช2พลังงานทดแทน 

4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ ฟTUนฟู และใช2ประโยชนจาก 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม สนับสนุนการใช2พลังงานทดแทน 
 

5.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมอย0าง
ยั่งยืน โดยการมีส0วนร0วมทุกภาคส0วน 

5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
     สิ่งแวดล2อมโดยการมสี0วนร0วมทุกภาคส0วน 
 

6.ส0งเสรมิการพัฒนา และดูแลรักษาแหล0งนํ้าธรรมชาติ  
  แหล0งนํ้าเพ่ือการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการนํ้า 
  แบบบูรณาการ 

6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส0งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล0ง 
     นํ้าธรรมชาติ แหล0งนํ้าเพ่ือการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการนํ้า 
     แบบบูรณาการ 
 

   
 � หน1วยงานรับผิดชอบหลัก 
  -สํานักปลัดเทศบาล, กองช0าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม 
 � ความเช่ือมโยง 
  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย :  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมให2ดํารงความ 
                    สมบูรณและยั่งยืน 

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส0วนท2องถ่ินจังหวัดเชียงราย 

   ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมให2ดํารงความ 
         สมบูรณและยั่งยืน  
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4. ยุทธศาสตร�การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร?อยและความปรองดองสมานฉันท� 

� พันธกิจ : รักษาความสงบเรียบร2อยของประชาชน ส0งเสริมและสนับสนุนการปMองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต ได2รับการคุ2มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย0างท่ัวถึงและเท0า
เทียม สังคมอยู0ร0วมกันอย0างมีความสุข เป6นธรรมและเป6นสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 � เป6าประสงค�และตัวช้ีวัดระดับเป6าประสงค� 

เป6าประสงค�ตามพันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับเป6าประสงค� 
1. ทุกภาคส0วนในสังคม ท2องถ่ิน อยู0ร0วมกันอย0างมีความสุข
ภายใต2สังคมท่ีมีคณุภาพ 

2. สร2างความสัมพันธอันดีระหว0างประเทศในทุกด2าน 
 

3. ประชาชนได2รับการดูแลเอาใจใส0และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

4.การพัฒนาพ้ืนท่ีเป6นไปอย0างมรีะบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให2ชุมชน ท2องถ่ิน เข2มแข็งเสริมสร2าง 
     ความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน 

2.1 มีการติดต0อ พบปะหารือในด2านการค2า การศาสนา ประเพณี  
     วัฒนธรรม การกีฬา กับประเทศเพ่ือนบ2าน  

3.1 มีการดําเนินการเพ่ือจัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบร2อย  
     เสริมสร2างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

4.1 มีการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมอาคาร การผังเมือง การจัดการ 
     ท่ีสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

                   

แบบ ยท. 03 
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           � กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ�   
กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 

1.เสริมสร2างชุมชนและท2องถ่ินเข2มแข็ง รักถ่ินฐานบ2านเกิด 
     

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสรมิสร2างชุมชนและท2องถ่ินเข2มแข็ง  
     รักถ่ินฐานบ2านเกิด 
 

2.เสริมสร2างความปรองดองสมานฉันทในชุมชนและท2องถ่ิน  
  บนพ้ืนฐานของความถูกต2อง ความเสมอภาค เป6นธรรม   
  ยุติธรรม และการยอมรับของทุกภาคส0วน 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสรมิสร2างความปรองดองสมานฉันท 
     ในชุมชนและท2องถ่ินบนพ้ืนฐานของความถูกต2อง ความเสมอภาค  
     เป6นธรรม  ยุติธรรม และการยอมรับของทุกภาคส0วน  

3.เสริมสร2างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินส0วนของ 
  ประชาชน 

3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสรมิสร2างความปลอดภัยในชีวิตและ 
     ทรัพยสินของประชาชน 
 

4.ส0งเสรมิและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  งานรักษาความ 
  สงบเรียบร2อย 

4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส0งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบ 
     ชุมชน  การรักษาความสงบเรยีบร2อย 
 

5.ส0งเสรมิและสนับสนุนงานปMองกันและแก2ไขปJญหายาเสพ 
  ติด 

5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส0งเสริมและสนับสนุนงานปMองกันและ 
     แก2ไขปJญหายาเสพติด 
 

6.พัฒนาความร0วมมือชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ2าน 6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความร0วมมือกับประเทศ      
     เพ่ือนบ2าน 
 

7.ส0งเสรมิและสนับสนุนงานด2านปMองกันและบรรเทา         
  สาธารณภัย 

7.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส0งเสริมและสนับสนุนงานด2านการ 
     ปMองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
 

8.ส0งเสรมิ สนับสนุนการใช2เทคโนโลยีในการรักษาความ 
  ปลอดภัย 

8.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส0งเสริม สนับสนุนการใช2เทคโนโลยีใน 
     การรักษาความปลอดภัย 
 

9.พัฒนางานด2านการผังเมือง การขนส0งและวิศวกรรม 
  จราจร การดูแลและคุ2มครองท่ีสาธารณะ งานควบคุม 
  อาคารและงานให2มีและบํารุงการไฟฟMา หรือแสงสว0างโดย 
  วิธีอ่ืน 

9.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนางานด2านการผังเมือง การ 
     ขนส0งและวิศวกรรมจราจร การดูแลและคุ2มครองท่ีสาธารณะ งาน 
     ควบคุมอาคารและงานให2มีและบํารุงการไฟฟMา หรือแสงสว0างโดย   
     วิธีอ่ืน 
 

  
 � หน1วยงานรับผิดชอบหลัก 
  -สํานักปลัดเทศบาล, กองช0าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม, กองการศึกษา 
 � ความเช่ือมโยง 
  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย :  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพ่ือให2ประชาชน 
                   อยู0เย็นเป6นสุข 
 

แบบ ยท. 03 
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5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหาร 
� พันธกิจ : การบริหารจัดการเป6นไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยใช2วิธีการบรหิารจัดการบ2านเมืองท่ีดี  

หลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงการมีส0วนร0วมของประชาชน ทุกภาคส0วนได2รับการเสริมสร2างให2สามารถมีส0วนร0วมใน
กระบวนการพัฒนาภายใต2ระบบท่ีโปร0งใส เป6นธรรม 
 � เป6าประสงค�และตัวช้ีวัดระดับเป6าประสงค� 

เป6าประสงค�ตามพันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับเป6าประสงค� 
1.ประชาชนมีส0วนร0วมในการพัฒนาท2องถ่ิน 
 
 

2. บริหารจัดการบ2านเมืองท่ีดีภายใต2องคกรท่ีมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 มีการแต0งตั้งประชาชนเข2าร0วมเป6นคณะกรรมการ, กรรมการ ในการ 
     ดําเนินการตามภารกิจของเทศบาล 
1.2 มีการส0งเสริมสนับสนุนให2ประชาชนมีส0วนร0วมในการพัฒนาท2องถ่ิน 

2.1 ค0าเฉลี่ยการประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการและนิเทศองคกร 
     ปกครองส0วนท2องถ่ิน 
2.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต0อการบริหารตาม 
     หลักธรรมาภิบาลของเทศบาล 
          -การเปXดโอกาสให2ประชาชนมีส0วนร0วมในโครงการ/กิจกรรม 
          -การประชาสัมพันธให2ประชาชนรับรู2ข2อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
          -การเปXดโอกาสให2ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
           กิจกรรม 
          -เทศบาลดําเนินงานด2วยความโปร0งใส/ตรวจสอบได2 
          -การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให2ประชาชน 
           ทราบ 
          -การเปXดโอกาสให2ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ 
           กิจกรรม 
          -การดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมมีความคุ2มค0ากับงบประมาณ 
           ท่ีได2รับจัดสรร 
          -ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู0การแก2ไขปJญหาของ 
           ประชาชนในท2องถ่ิน 
          -ประโยชนท่ีประชาชนได2รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
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            � กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ�   
กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 

1.ส0งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ  
  ประชาชน และการมสี0วนร0วมในการพัฒนา 

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส0งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค   
     สิทธิเสรีภาพของ ประชาชน และการมีส0วนร0วมในการพัฒนา 
 

2.เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลเพ่ือการบริหารท่ีด ี  
   มีประสิทธิภาพ 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล 
     เพ่ือการบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
 

3.พัฒนาปรับปรุงครภุัณฑ สถานท่ีปฏิบัติงาน  ตลอดจนนํา 
   เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
   บริหารจัดการ 

3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดหา ปรับปรุงครุภณัฑ การพัฒนา  
     ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน  การนําเทคโนโลยมีาใช2 เพ่ือเพ่ิม 
     ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

4.พัฒนาระบบการจัดหารายได2ของเทศบาล 4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบการจัดหารายได2ของ 
     เทศบาล 
 

5.พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ0ายโอนให2ม ี
  ประสิทธิภาพ 

5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา และบริหารจัดการภารกิจ 
     ถ0ายโอนให2มีประสิทธิภาพ 
 

6.ประสานความร0วมมือและบูรณาการร0วมกันทุกภาคส0วน 
  ท้ังภาคราชการ ภาคประชาชน องคกรเอกชน องคกร 
  ปกครองส0วนท2องถ่ิน ในการพัฒนาท2องถ่ิน 

6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือประสานความร0วมมือและบูรณาการ 
     ร0วมกันทุกภาคส0วนท้ังภาคราชการ ภาคประชาชน องคกรเอกชน  
     องคกรปกครองส0วนท2องถ่ิน ในการพัฒนาท2องถ่ิน 
 

7.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ การให2บริการ  
  คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 

 

7.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัตริาชการ  
     การให2บริการ การเสริมสร2างคุณธรรม จรยิธรรมให2แก0บุคลากรท2องถ่ิน 
7.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต0อการบริหารงานของเทศบาล 

8.การพัฒนาระบบข2อมลูข0าวสารและระบบสารสนเทศของ 
  ทางราชการ 

 

8.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบการรับ-ส0งข2อมูล 
     ข0าวสาร  การประชาสมัพันธข2อมูลข0าวสาร การตดิต0อสื่อสารของ 
     เทศบาล 

   
 � หน1วยงานรับผิดชอบหลัก 
  -สํานักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช0าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม, กองการศึกษา 
 � ความเช่ือมโยง 
  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส0วนท2องถ่ินจังหวัดเชียงราย 

            ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาด2านการเมืองการบริหาร 

 
  

  
  

แบบ ยท. 03 


