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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึ งได้จัดให้มียุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายของการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตาหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็น พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยกาหนดให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
รวมทั้งการกาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคน
ไทยทุกคน
สถานการณ์ แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ
ในปั จจุบั น ประเทศไทยยังคงมีป ระเด็นความท้าทายการพัฒ นาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ใน
ระดับต่า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจน เหลื่อมล้า การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบการบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้
มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟื้นฟูและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสาคัญสาหรับการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนอง
ความต้องการในการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยั งมีส ถานการณ์ ที่กาลังเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มี
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง และประชากรวัย ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายแบบใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่ม ภายในภูมิภาคและ

การเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์ประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบ โตบนคุณ ภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และมีภ าครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
- ความอยู่ดี มีสุข ของคนไทยและสังคมไทย
- ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
- ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
- ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
- ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข
- บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
- กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ พร้อมใน
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
- ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศ
- การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
- ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
- สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
- กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
- เพิม่ ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัด
การตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล
- ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
- ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ
- ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ก าหนดอนาคตประเทศด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อ มและ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง ความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
- ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2564)
1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

- เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
- เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
- เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
- เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ
2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
- เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด
- เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3) สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3.1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มรายได้
ต่อหัว
- เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่
- เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน การคลั ง และ
พัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
3.2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้
- เพื่อส่งเสริมการพัฒ นานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตของสินค้าและ
บริการ
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- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สาคัญ พัฒนาระบบ ก ารบ ริ ห าร
จัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ภู มิ อ ากาศเพื่ อ ให้ ฐ าน การผลิ ต ภาค
เกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง
- เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัยในตลาดโลก
- เพื่อเพิ่ มศักยภาพของอุตสาหกรรมสาคั ญ เดิมให้ ส ามารถต่อยอดสู่ อุตสาหกรรมแห่ งอนาคตที่ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ บ น ฐ า น ข อ ง ค ว า ม เป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม
- เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานบริการที่
เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ

- เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุนบริการทางการเงิน
ในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย
4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.1) รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
4.2) สร้างความมั่นคงด้านน้าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ
4.3) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
4.4) พัฒ นาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ
5) ด้านความมั่นคง
5.1) เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหา ภัย
คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
5.2) เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการ
ด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย
คุ ก คามทั้ งภั ย ทาง ทหารและ
ภัยคุกคามอื่นๆ
5.3) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา ความสงบ
สุขและผลประโยชน์ของชาติ
5.4) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารนโยบายด้านความมั่ นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจสั งคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ
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6) การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
6.1) เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
6.2) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้
6.3) เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ

6.4) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวกด้วยความ รวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ประชาชน
7) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
7.1) เพื่อพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก
กากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
7.2) เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
7.3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง ทั้งประเทศ
ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง
พั ฒ นาระบบ ความปลอดภั ย
ทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ
7.4) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้าประปาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณ ภาพให้ ครอบคลุ มทั่ว ประเทศ ลดอัตราน้าสู ญ เสีย ในระบบประปา และสร้างกลไกการบริห าร จัดการการ
ประกอบกิจการน้าประปาในภาพรวมของประเทศ
7.5) เพื่อพัฒ นาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการนาเข้าจาก
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
8) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
8.1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นก้าวหน้า
ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
8.2) เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและนาเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน แล ะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
8.3) เพื่อพัฒ นานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8.4) เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ สามารถ
ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
9) การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
9.1) เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
9.2) เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม
9.3) เพื่อพัฒ นาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
9.4) เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ การพัฒนา
ในพื้นที่อย่างยั่งยืน
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10) ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
10.1) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทาเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสาคัญของแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
10.2) เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ป ระเทศเป็นฐานการ
ผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น
10.3) เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ ความ
ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒ นาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs)
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
(1.1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับระบบการ
ผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิ จอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร
(1.2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการ
พัฒ นาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการค้าการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(1.3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ
(1.4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น
ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ
(1.5) พัฒ นาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นาไปสู่การ
พึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1.6) บริ ห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน เน้น การอนุรักษ์ ฟื้น ฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด
“ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา
สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน มุ่งพัฒ นาเชียงรายให้เป็น
ประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย(พ.ศ. 2561-2564)
วิสัยทัศน์
“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตรและการท่องเที่ยว
รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการ
โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์
1) เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การ
ลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดนการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลัก
ในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ
3) เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อ ให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีคุณภาพ
4) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ทางานแบบมีส่วนร่วม
ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 -2564)

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน
1.2 พัฒนาแหล่งน้าระบบบริหารจัดการน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS
1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรกรมจราจร และงานควบคุมอาคาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐานสากล
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน
2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้
มาตรฐานการศึกษา
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
3.5 ส่งเสริมและพัฒนาการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์
4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาแรงงานต่าง
ด้าว
4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้าเสีย และมลภาวะ
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี
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2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต้าบลเชียงเคี่ยน
2.1วิสัยทัศน์ (Vision)
เชียงเคี่ยนน่าอยู่ เพียบพร้อมด้วยบริการสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อมดีไม่มีสารพิษใน 5 ปีข้างหน้า
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และยกระดับการให้บริการ
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค/แหล่งน้าให้ได้มาตรฐานเพียงพอและครอบคลุม
3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสาหรับ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
5. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
6. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
7. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรควบคู่กับการดาเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
8. คุ้มครอง ดูแล บารุง รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และประชาธิปไตยในชุมชน และพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต้าบลเชียงเคี่ยน
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
แนวทางพัฒนา
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน
1.2 พัฒนาแหล่งน้าระบบบริหารจัดการน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS
1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรกรมจราจร และงานควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางพัฒนา
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐานสากล
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน
2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แนวทางพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้
มาตรฐานการศึกษา
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
3.5 ส่งเสริมและพัฒนาการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางพัฒนา
4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาแรงงานต่าง

ด้าว
4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แนวทางพัฒนา
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้าเสีย และมลภาวะ
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
แนวทางพัฒนา
6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี
2.3 เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
กลุ่มอาเซียน+6 และGMS
-ประชาชนมีคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
-โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้มาตรฐาน และครอบคลุมทุกพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- มีผู้นาชุมชนแกนนาหลักในการพัฒนา ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม
และสนใจเรียนรู้การการผลิต การแปรรูป การจาหน่ายและการตลาด
-ประชาชนมีระบบการจัดการน้าเพื่อการเกษตรที่เพียงพอสาหรับการปลูกพืช และผลผลิตทางการ
เกษตรอย่างทั่วถึง
-ประชาชนมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
-เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่ทันสมัย บุคลากรทางการศึ กษาได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้
-ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือด้านการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวการ
รักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่ว นร่วมทุกภาคี
เครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

-มีสมาชิกชุมชนได้รับการจัดสวัสดิการ และให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ในเรื่องต่างๆ
โดยการมีส่วนร่วมภาคีทุกเครือข่าย
-ประชาชนในพื้นที่ได้รับการจัดระเบียบสังคม มีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ และ
ยั่งยืน
-สร้างสังคมให้ปลอดภัยและน่าอยู่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงไว้สอดคล้องกับวิถี
การดารงชีวิตของคนในชุมชน และปริมาณขยะในชุมชนมีจานวนลดลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
-ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสมอภาคในการบริการ มีสิทธิเสรีภาพ มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นมี
การยอมรับทุกภาคส่วน เกิดการร่วมมือและบูรณาการร่วมกัน
-ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ การบริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบุ ค ลากรด้ า นการคลั ง มี ก ารบริ ห าร
งบประมาณที่ถูกต้องโปร่งใส ตลอดจนมีเทคโนโลยี และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
2.4 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
กลุ่มอาเซียน+6 และGMS
-จานวนประชาชนที่มีคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้รับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- จานวนผู้นาชุมชนแกนนาหลักในการพัฒนา ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น และสนใจเรียนรู้การการผลิต การแปรรูป การจาหน่ายและการตลาด
- จานวนประชาชนที่ได้ใช้สถานที่ท่องเที่ยวสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
-จานวนเด็กเล็กศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนมีพัฒ นาการการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้มาตรฐาน
-จ านวนสมาชิ ก ชุม ชนได้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่ ช่ ว ยเหลื อ ด้ านการบริก ารสาธารณสุ ข การอนามั ย
ครอบครัวการรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

-จานวนชุมชนที่มีสมาชิกชุมชนได้รับการจัดสวัสดิการ และให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์
ในเรื่องต่างๆ
-จานวนประชาชนในพื้น ที่ได้รับการจัดระเบียบสังคม มีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น
-จานวนประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรมและ
การค้ามนุษย์ภายใต้การบริการจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ และ
ยั่งยืน
-จานวนครัวเรือนและประชาชนในพื้นที่ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงไว้
สอดคล้องกับวิถีการดารงชีวิตของคนในชุมชน และปริมาณขยะในชุมชนมีจานวนลดลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
-จานวนประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสมอภาคในการบริการ มีสิทธิเสรีภาพ มีส่วนร่วมเสนอความ
คิดเห็นมีการยอมรับทุกภาคส่วน เกิดการร่วมมือและบูรณาการร่วมกัน
-จานวนประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรด้านการคลังมีการบริหาร
งบประมาณที่ถูกต้องโปร่งใส ตลอดจนมีเทคโนโลยี และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
2.5 ค่าเป้าหมาย
1.แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และนักเที่ยวพึงพอใจกับการให้บริการ
2. โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค แหล่งน้า ในพื้นที่ได้มาตรฐาน มีเพียงพอและครอบคลุม
3. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
4. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง
5. ประชาชนในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถลดผลกระทบจากสาธารณ
ภัย และลดปัญหายาเสพติด
6. ประชาชนในพื้นที่ที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และสามารถป้องกันและระงับโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ได้
7. ประชาชนมีรายได้จากการเกษตรที่เพิ่มขึ้น และดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้รับการคุ้มครอง ดูแล รักษา บารุง
9. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมและเข้าใจหลักประชาธิปไตย และองค์กรได้ดาเนินการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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2.6 กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้
ได้มาตรฐาน
1.2 พัฒนาแหล่งน้าระบบบริหารจัดการน้าเพื่อ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร
1.3 พัฒนางานการบริหารจัดการโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS
1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรกรมจราจร
และงานควบคุมอาคาร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
-ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
-ร้อยละของประชาชนที่มีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
-ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการคมนาคมสะดวก
และรวดเร็ว
-ร้อยละของประชาชนที่มีงานด้านการผังเมือง
วิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคารอย่างทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
-ร้อยละของจานวนประชาชนในพื้นที่มีความสนใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และหั น มาใส่ ใ จการด าเนิ น ชี วิ ต แบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง พึ่งตนเองได้
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่ม -ร้อยละของจานวนการพัฒนาอาชีพและการตลาด
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีและอัต
-ร้อยละของประชาชนที่ได้ใช้สถานที่ท่องเที่ยวใหม่
ลักษณ์ของคนในชุมชน
เชิ ง อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และธรรมชาติ ส าหรั บ
พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน
2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนาและเผยแพร่
-ร้ อ ยละของประชาชนมี ก ารอนุ รั ก ษ์ ด้ า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
วัฒนธรมประเพณีท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนใน
ท้องถิ่น
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข

-ร้อยละของนักเรียนได้รับพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีคุณภาพ และตามเกณฑ์มาตรฐาน
-ร้อยละของนักเรียนได้รับพัฒนาสู่อาชีพ
-ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒ นา
สุขภาวะที่ดี
-ร้อ ยละของนั ก เรีย น ประชาชน ได้ รับ การพั ฒ นา
ระบบบริการสาธารณสุข
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยใน -ร้อยละของจานวนประชาชนได้รับความปลอดภัย
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.2 ป้องกัน ฟื้นฟูและบรรเทาสาธารณภัย
-ร้อ ยละของจ านวนประชาชนได้ รับ การฟื้ น ฟู แ ละ
บรรเทาสาธารณภัย
4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อ -ร้อยละของจานวนประชาชนได้รับป้องกันและแก้ไข
ด้านอิเลคทรอนิกส์
ปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์
4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พกิ าร และผู้ด้อยโอกาส

-ร้อ ยละของจ านวนประชาชน เด็ ก สตรี เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากร
-ร้อยละของจานวนทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไข
-ร้อยละของจานวนปริมาณขยะลดน้อยลง
ปัญหาขยะ น้าเสีย และมลภาวะ
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการ -ร้อยละของจานวนพื้นที่มีการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ใช้พลังงานทดแทน
ทดแทนมากขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

-ร้ อ ยละของจ านวนบุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพ
6.2 พัฒ นาประสิ ทธิภ าพในการบริการจัดการตาม -ร้ อ ยละของจ านวนบุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นา
หลักธรรมาภิบาล
ประสิทธิภาพในการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล
6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ -ร้อยละของจานวนประชาชนมีส่วนร่วมและบูรณา
ทุกภาคส่วน
การร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี -ร้ อ ยละของการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ทั น ต่ อ
เพื่อรองรับระบบดิจิทัล
เทคโนโลยี
6.5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
-ร้ อ ยละของจ านวนประชาชนในการส่ ง เสริ ม
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต้าบลเชียงเคี่ยน
จุดยืนเทศบาลต้าบลเชียงเคี่ยน
- ต้องมีเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์
- ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น
- ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่มาก
- ความสอดคล้องสิ่งที่ทากับสิ่งที่ต้องการ
- ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ
- ทรัพยากรมีจากัด
- การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สร้างความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สร้างความเข้าใจกับประชาชน ศึกษาสารวจปัญหา และความต้องการที่แท้จริง
ปัจจัยความส้าเร็จ
- ผู้บริหารท้องถิ่น
- การรับรู้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่เทศบาล
- การมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

- การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน
- ระบบฐานข้อมูล
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้บริหารท้องถิ่น
- ผู้นาให้นโยบาย ติดตามประเมินผล
2. เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ร่วมเป็นคณะทางาน ประสานงานระหว่างฝ่าย สร้างบรรยากาศการทางานที่ดี
3. ประชาชนในท้องถิ่น และผู้รับบริการอื่นๆ
- ร่วมเป็นคณะทางาน ให้ข้อมูลและร่วมกาหนดความต้องการ
- หน่วยงานราชการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

พัฒนาขีดความ
สามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า
การลงทุน และ
บริการ โลจิสติกส์
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
กลุ่มอาเซียน+6และ
GMS

1.การพัฒนาโครง สร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงกลุม่
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS

1.การพัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
กลุ่มอาเซียน+6 และ
GMS

ประชาชนมี
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
รวมทั้ง
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
อย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
จานวนประชาชนที่มี
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว และมี
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่
ได้รับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา
1.1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ให้ได้มาตรฐาน
1.2 พัฒนาแหล่งน้า
ระบบบริหารจัดการน้า
เพื่ออุปโภค บริโภค และ
การเกษตร
1.3 พัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการ

การส่งเสริมการผลิต 2.การพัฒนาด้าน
สินค้าเกษตร
เศรษฐกิจและการ
คุณภาพมาตรฐาน ท่องเที่ยว
สากลและเป็นมิตร
กับ สิ่งแวดล้อม

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ป ร ะ ช า ช น มี
ระบ บ การ
จั ด การน้ าเพื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร ที่
เพี ยงพอสาหรับ
ก า ร ป ลู ก พื ช
แ ล ะ ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร
อย่างทั่วถึง
ป ร ะ ช า ช น มี
ส ถ า น ที่
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม และ
ธ ร ร ม ช า ติ
ส าหรั บ พั ก ผ่ อ น
หย่อนใจ

เจริญเติบโตของท้องถิ่น
เพื่อเชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
1.4 พัฒนางานด้านผัง
เมือง งานวิศวกรกรม
จราจร และงานควบคุม
อาคาร
จ านวนผู้ น าชุ ม ชน 2.1 ส่งเสริมและ
แกนน าหลั ก ในการ พัฒนาการเกษตรตาม
พั ฒ นา ประชาชน แนวทางปรัชญา
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย เศรษฐกิจพอเพียง
สมาชิ ก กลุ่ ม ต่ า งๆ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนา
เข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรม อาชีพ และการตลาด
ต่างๆ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
จ านวนประชาชนที่ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้
ไ ด้ ใ ช้ ส ถ า น ที่ มาตรฐานสากล
ท่ อ งเที่ ยวส าห รั บ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนา
พักผ่อนหย่อนใจ
การท่องเที่ยว วิถีชีวิต
และอัตลักษณ์ของคนใน
ชุมชน
2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์
และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
-ประชาชนมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แล
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
การดารงฐานวัฒน
ธรรมล้านนา เพื่อ

ยุทธศาสตร์อปท.ใน
เขตจังหวัดเชียงราย
3.การพัฒนา
การศึกษาและการ

ยุทธศาสตร์ อปท.

3.การพัฒนา
การศึกษาและการ

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์/แนวทางการ
เป้าประสงค์(ตัวชี้วัด
พัฒนา
รวม)
-เ ด็ ก เ ล็ ก ศู น ย์ จานวนเด็กเล็กศูน ย์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนา
พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก พัฒนาเด็กเล็ก เด็ก การศึกษาทั้งในระบบ

เพิ่มมูลค่าการท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชิงนิเวศ และเชิง
สุขภาพ

การพัฒนาทรัพยา
กรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข

สาธารณสุข

สาธารณสุข

เด็กนั กเรียนได้รับ นักเรียนมีพัฒนาการ นอกระบบและ
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ การศึ ก ษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
ทันสมัย
น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ ให้ได้มาตรฐาน
-ประชาชนได้ รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม การศึกษา
การดู แ ลเอาใจใส่ อัธยาศัยได้มาตรฐาน 3.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ช่วยเหลือด้านการ จานวนสมาชิกชุมชน การศึกษาสู่อาชีพ
บริการสาธารณสุข ได้รับการดูแลเอาใจ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนา
ก า ร อ น า มั ย ใส่ ช่ ว ยเหลื อ ด้ า น การจัดการศึกษาโรงค ร อ บ ค รั ว ก า ร ก า ร บ ริ ก า ร เรียนประชาคมอาเซียน
รั ก ษ า พ ย า บ า ล ส าธารณ สุ ข การ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ก า ร แ พ ท ย์ อนามั ย ครอบครั ว ชายแดน
ท า งเลื อ ก ก า ร การรั ก ษาพยาบาล 3.4 ส่งเสริมและพัฒนา
ป้ อ ง กั น แ ล ะ การแพทย์ทางเลือก สุขภาวะที่ดีของประชา
ควบคุ มโรคติด ต่ อ ก า ร ป้ อ งกั น แ ล ะ ชนในท้องถิ่น
ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ 3.5 ส่งเสริมและพัฒนา
ครอบคลุมโดยการ โดยการมี ส่ ว นร่ ว ม การพัฒนาระบบบริการ
มีส่วนร่วมทุกภาคี ทุกภาคีเครือข่าย
สาธารณสุข
เครือข่าย
-ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือด้านการบริกา
4.การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ 4.การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ มีสมาชิกชุมชน
จ าน วน ชุ ม ชน ที่ มี 4.1 รักษาความสงบ
ชี วิ ต และการป้ อ งกั น ชี วิ ต และการป้ อ งกั น ได้รับการจัด
สมาชิ ก ชุ ม ชนได้ รั บ เรียบร้อยเพื่อความ
บรรเทาสาธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย
สวัสดิการแลให้
การจั ด สวั ส ดิ การ ปลอดภัยในชีวิตและ
การสงเคราะห์
แ ล ะ ใ ห้ ก า ร ทรัพย์สินของประชาชน
ช่วยเหลือ
ส ง เ ค ร า ะ ห์ 4.2 ป้องกันและบรรเทา
บรรเทาทุกข์ใน
ช่ ว ยเหลื อ บรรเทา สาธารณภัย
เรื่องต่างๆ โดย
ทุกข์ในเรื่องต่างๆ
4.3 ป้องกันและแก้ไข
การมีส่วนร่วมภาคี ป ระ ช าช น ใน พื้ น ที่ ปัญหายาเสพติด
ได้ รับ การจั ด ระเบี ย บ อบายมุข สื่อด้าน
ทุกเครือข่าย
ประชาชนในพื้นที่ สั ง ค ม มี ค วาม สงบ อิเล็กทรอนิกส์ และ
เรียบร้อย ปลอดภัยใน ปัญหาแรงงานต่าง
ได้รับการจัด
ระเบียบสังคม มี ชีวิตและทรัพย์สิน
ด้าว
ความสงบ
4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
เรียบร้อย
เด็ก เยาวชน สตรี
ปลอดภัยในชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
และทรัพย์สิน
ผู้ด้อยโอกาส
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ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต

ยุทธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์/แนวทางการ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

จังหวัดเชียงราย

พันธกิจ

การจัดการทรัพยา
กรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดารง
ความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน

5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และยั่งยืน

5.การบริห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

การรักษาความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

6.การพัฒนาด้านการ
บ้านเมืองการบริหาร

6.การพัฒนาด้านการ ประชาชนในพื้นที่
บ้านเมืองการบริหาร ได้รับความเสมอ
ภาคในการบริการ
มีสิทธิเสรีภาพ มี
ส่วนร่วมเสนอความ
คิดเห็นมีการยอม
รับทุกภาคส่วน เกิด
การร่วมมือและ
บูรณาการร่วมกัน

สร้างสังคมให้
ปลอดภัยและน่าอยู่
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงไว้
สอดคล้องกับวิถี
การดารงชีวิตของ
คนในชุมชน และ
ปริมาณขยะใน
ชุมชนมีจานวน
ลดลง

เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
จานวนครัวเรือน
และประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
ปลอดภัย มีการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงไว้
สอดคล้องกับวิถี
การดารงชีวิตของ
คนในชุมชน และ
ปริมาณขยะใน
ชุมชนมีจานวน
ลดลง
จานวนประชาชน
ในพื้นที่ได้รับความ
เสมอภาคในการ
บริการ มีสิทธิเสรี
ภาพ มีส่วนร่วม
เสนอความคิดเห็นมี
การยอม รับทุกภาค
ส่วน เกิดการร่วม
มือและบูรณาการ
ร่วมกัน

พัฒนา
5.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริมและพัฒนา
การควบคุม ป้องกัน
แก้ไขปัญหาขยะ น้าเสีย
และมลภาวะ
5.3 ส่งเสริมและพัฒนา
การอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงาน
ทดแทน
6.1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น
6.2 พัฒนาประสิทธิ
ภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล
6.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้อง
ถิ่นของทุกภาคส่วน
6.4 พัฒนาปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้และ
เทคโนโลยี

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช้ การวิ เคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ผลการวิเคราะห์ ปัญ หาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นของการพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3. การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
6. การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
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ขอบข่ายและสภาพของปัญหา
1. ด้านการพัฒ นาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่
จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
-การคมนาคมไม่สะดวก ถนนส่วนใหญ่ชารุด คับแคบและบางส่วนยังเป็นถนนลูกรังและหินคลุก
-การบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึงทาให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก
-ประชาชนยังขาดน้าที่สะอาดไว้บริโภคและน้าใช้เพื่อการเกษตร
-น้าประปาไม่มีคุณภาพและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
-ขาดแคลนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม/สาธารณูปโภคยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม
2. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
-ประชาชนส่วนใหญ่ว่างงาน และไม่มีรายได้เสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว
-ประชาชนขาดตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตรและไม่มีการรับประกันราคาสินค้าเกษตร
-แหล่งท่องเที่ยวในตาบลไม่เป็นที่รู้จักเพราะยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี
-งบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีอย่างจากัด
-ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งสินค้าด้านเกษตรกรรม
-ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
3. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-สถานศึกษายังขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
-นักเรียนมีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดการเอาใจใส่ด้านการศึกษา
-นักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความสนใจในภาษาต่างประเทศ
-เด็กในชุมชนขาดการเอาใจใส่ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
-ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
-ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและการเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพอนามัยที่ดี
-การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อยังไม่ครอบคลุมตลอดพื้นที่รับผิดชอบ
-ชุมชนขาดความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ
-เด็ก,ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ,ผู้ติดเชื้อ ไม่ได้รับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
-ประชาชนขาดการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง และขาดสถานที่ออกกาลังกาย
5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
-ประชาชนในพื้นที่ยังขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างสิ้นเปลือง
-พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยังขาดการพัฒนาเพื่อนาไปสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว

-การกาจัดขยะมูลฝอยยังไม่ได้มาตรฐาน
6. ด้านการเมืองและการบริหาร
-ยังขาดแคลนบุคลากร รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานในสานักงานทาให้การทางาน
และการบริการล่าช้า
-ผู้นาชุมชน ประชาชน ยังขาดความเข้าใจในการมีส่วนร่วมการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของทต.
-งบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
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พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
(1) ประชาชน จานวน 12 หมู่บ้าน
(2) เขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน รวม 12 หมู่บ้าน
(3) สถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล จานวน 4 โรงเรียน 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จานวน 1 แห่ง
(5) สานักงานเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน จานวน 1 แห่ง
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1.การสร้างดุลยภาพอย่างรอบด้าน คือ การส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาวัตถุกับจิตใจ
และการพัฒนาภาคการผลิตกับภาคเกษตรกรรมกับการค้าที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งหาตลาดรองรับและพัฒนา
สินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ การให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่จาเป็นต่อความอยู่รอดขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนและคุณภาพชีวิตที่จาเป็นต่อการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและโรคติดต่อ
3.สามารถพึ่งพาตนเองได้ คือ การที่ชุมชนในท้องถิ่นสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงชุมชนของตนเอง
โดยไม่แขวนความอยู่รอดของตนไว้กับแหล่งรายได้ภายนอก และลดสัดส่วนของรายได้ที่ต้องพึ่งภายนอกให้น้อยลง โดย
การหันกลับมาแสวงหารายได้จากสินค้าหัตถกรรมและทรัพยากรที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นที่ต้องแสวงหาโอกาสทางการ
ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีการพึ่งพาตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง
4.การอนุรักษ์ควบคู่กับการใช้อรรถประโยชน์ คือ การที่ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการใช้
ประโยชน์และให้อัตราการทดแทนสอดคล้องกับอัตราการใช้เสมอรวมทั้งการให้นากลับมาใช้ใหม่หรือการหาวัสดุอื่นที่มี
ต้นทุนต่ากว่าโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพกว่ามาใช้ควบคู่ไป
5.การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น คือชุ มชนสามารถด ารงอยู่ ได้ ด้ว ยตนเองทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม และ
สิ่งแวดล้อมนับแต่ปัจจุบันถึงอนาคตต่อไป
จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ได้ดังนี้
 จุดแข็ง (Strengths)
๑. ตาบลเชียงเคี่ยนมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม
2. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติยังคงมีความสวยงามและบริสุทธิ์
3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย และสืบสานต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
4. ชุมชนยังคงมีความผูกมิตรไมตรีและมีความเข้มแข็ง
5. ประชาชนมีความขยัน ตั้งใจประกอบอาชีพและสนใจในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
6. มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตัวเองได้
7. พื้นที่โดยทั่วไปอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ เช่น ข้าว ลาไย ยางพาราฯลฯ
8. ไม่มีปัญหาทางด้านสังคมที่รุนแรง
 จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ประชาชนยังมีรายได้น้อย รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพกสิกรรม
2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและตื่นตัวในการพัฒนาความรู้ด้านใหม่ ๆ รวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในชนบทให้ดีขึ้น
2. แหล่งน้าตามธรรมชาติ มีไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
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4. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคยังไม่ทั่วถึงและยังไม่ครอบคลุม
5. สินค้าทางการเกษตรยังพัฒนาไม่ได้มาตรฐาน และขาดตลาดรองรับ
6. พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยังขาดการพัฒนาเพื่อนาไปสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว
7. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติยังใช้อย่างสิ้นเปลืองและไม่อนุรักษ์
8. ขาดการส่งเสริมสถานที่ออกกาลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 โอกาส (Opportunities)
1. มีพื้นที่ทางธรรมชาติที่สามารถปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตาบลได้
2. ทาเลที่ตั้งของตาบลเชียงเคี่ยน สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่สาคัญทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเชียงรายได้
3. มีพื้นที่สาธารณะที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์รวมราชการ/หน่วยงานต่าง ๆของตาบลเชียงเคี่ยนได้
 อุปสรรค (Thrats)
1. งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
2. เศรษฐกิจตกต่า ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น
3. พื้นที่การเกษตรประสบปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัยทุกปีประชาชนยังขาดความเข้าใจและตื่นตัว
ในการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทางการเกษตร
4. เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย
5. งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

1. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จานวน 99 โครงการ งบประมาณ 19,763,495.00 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

โครงการ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

14

3,327,695.00

2

85,000.00

การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

12

875,200.00

14

9,697,000.00

การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

1

60,000.00

56

5,718,600.00

99

19,763,495.00

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
รวม
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2. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1. การมีภูมิปั ญ ญาท้องถิ่นที่ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ ชุมชนเข้มแข็งมีการสืบทอดรักษาและปรับใช้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมนามาใช้ประโยชน์กับการผลิตและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่ าชุมชนมีระบบเกษตรแบบยั่งยืนและมีความเข้มแข็งของ
สถาบันการเกษตรและมีระบบชลประทาน ฝายและอ่างเก็บน้าขนาดเล็กเพื่อเก็บกักน้าไว้ใช้ในฤดูแล้งที่เอื้อประโยชน์ต่อ
การส่งน้าให้เกษตรกรและพื้นที่เกษตรได้อย่างเต็มที่นอกจากนั้นเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้แทนปุ๋ยเคมีที่ มี
ต้นทุนสูงได้
3. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมประชาชนในท้องถิ่นมีที่ดินทากิน สิทธิ
การถือครองที่ดินไม่บุกรุกทาลายป่าและชุมชนมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมและเป็นที่
ยอมรับในชุมชนเดียวกันและชุมชนใกล้เคียงได้แก่มีการจัดทาแนวเขตป่าชุมชนป่าสมบูรณ์ชุมชนเข้มแข็ง
4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาบลเชียงเคี่ยนมีสถานที่ท่องเที่ยวประจาตาบลได้แก่ ศาลเจ้าพ่อเชียง
เคี่ยน หมู่ 1 ตาบลเชียงเคี่ยน เป็นสถานที่สักการบูชาของบุคคลที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาเข้าสู่อาเภอเทิง สภาพ
โดยทั่วไปเหมาะเป็นสถานที่พักรถพักผ่อนหย่อนใจ

5. ด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมผู้ประกอบอาชีพแรงงานมีฝีมือที่ได้มาตรฐานในการประกอบอาชีพ
ซึ่งสามารถสร้างการมีงานทามีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ได้รับความเดือดร้อนภายในตาบล
ได้รับการช่วยเหลือทางสังคมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทั่วถึงและทันต่อความต้องการพลเมืองมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี มีความมั่นคงปลอดภัยไม่อพยพโยกย้ายไปแหล่งอื่น
6. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชุมชนภายในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลเชียง
เคี่ยนปลอดจากปัญหายาเสพติด
7. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
มีสถานที่และระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับการถ่ายโอนด้านการศึกษาในอนาคต
8. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ พลเมืองมีระบบ วินัยดี ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาสังคม
และปลอดจากอบายมุข เทศบาลตาบลเป็ นศูนย์กลางการให้ บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการและอื่น ๆ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบความ โปร่งใสการทางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองท้องถิ่น
9. ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีการจัดสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะอย่างเหมาะสมและมีระบบการ
คมนาคมขนส่งที่เหมาะสม เพื่อเชื่อมโยงระหว่างเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ ระหว่างที่อยู่อาศัย แหล่งงาน และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
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