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แผนพัฒนาเทศบาลตาบลดอยฮาง
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
………………………………………………
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของเทศบาลตาบลดอยฮาง
1. ด้านกายภาพ
1.๑ ลักษณะที่ตั้ง
ตำบลดอยฮำง เป็นตำบลที่แยกมำจำกตำบลแม่ยำว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ มีที่ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของ
อำเภอเมืองเชียงรำย มีระยะทำงห่ำงจำกอำเภอเมืองเชียงรำย ประมำณ ๘ กิโลเมตร ได้รับกำรยกฐำนะเป็น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อมำได้รับกำรยกฐำนะเป็นเทศบำลตำบล
ดอยฮำง เมื่อวันที่ ๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเทศบำลตำบลขนำดเล็ก

แผนที่ตำบลดอยฮำง
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภำพพื้นที่ของตำบลดอยฮำง ร้อยละ ๘๐ เป็นพื้นที่เขตภูเขำสูงระดับควำมสูง ประมำณ ๕๐๐ –
๑,๒๐๐ เมตร จำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง นอกจำกนั้นเป็นที่รำบลุ่มติดลำน้ำกก และ ที่รำบตำมแนวเชิงเขำ
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ ๙๑ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๕๖,๘๗๕ ไร่
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มีลักษณะจัดอยู่ในโซนร้อน แบบฝนเมืองร้อนเฉพำะฤดูกำล มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศำภำคเหนือได้รับ
อิทธิพลจำกลมมรสุม 2 ชนิด คือ
1.ลม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงกลำงเดือนตุลำคม ไปจนถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ และ
บำงปีอำจเลยไปถึงกลำงเดือนมีนำคม จะพัดเอำควำมหนำวเย็นจำกประเทศจีนเข้ำสู่ประเทศไทย จัดเป็นช่วง
ฤดูหนำวมีอำกำศแห้งแล้ง
2.ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงกลำงเดือนพฤษภำคม จนถึงปลำยเดือนกันยำยน พัดพำเอำ
ควำมชื้นจำกบริเวณเส้นศูนย์สูตรจัด เป็นช่วงฤดูฝน

2

1.3 ลักษณะของดิน
ลั กษณะดิน ที่พบส่ ว นใหญ่เป็นดินที่มีศักยภำพทำงกำรเกษตรไม่มำกนัก คือ ดินยังมีธ ำตุ
อำหำรที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำจนเกินไป ดินบริเวณที่รำบเป็นดินที่มีศักยภำพทำงกำรเกษตร
ปำนกลำงถึงสูง แต่ข้อจำกัดของพื้นที่ภำคเหนือคือ เป็นพื้นที่ลำดชันเชิงซ้อน มีพื้นที่ภูเขำและเทือกเขำต่ำงๆที่มี
ควำมลำดชันครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้ำง ซึ่งพื้นที่เหล่ำนี้จัดว่ำมีควำมเสี่ยงต่อกำรชะล้ำงพังทลำยสูง ไม่
เหมำะกับกำรทำกำรเกษตร
2.ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ทิศเหนือ มีอำณำเขตติดต่อกับตำบลแม่ยำว โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำกห้วยแก่งหลวง ไปทำงทิศ
ตะวัน ออกตำมร่ องน้ ำลึ กล ำน้ ำแม่น้ ำกกสิ้ นสุ ด ที่ห้ ว ยบ้ำนตำด รวมระยะทำงด้ำนทิ ศเหนื อประมำณ ๑๘
กิโลเมตร
ทิศใต้ มีอำณำเขตติดต่อกับตำบลป่ำอ้อดอนชัยและตำบลแม่กรณ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจำกแยกถนน
ภำยในหมู่บ้ำนไปตำบลป่ำอ้อดอนชัย ไปทำงทิศตะวันตกตำมทำงเดินภำยในหมู่บ้ำนผ่ำนสันเขำดอยฮำง สัน
เขำดอยแม่กรณ์ สันเขำดอยตำดแก้ว ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ สิ้นสุด ที่สันดอยแม่กรณ์ รวมระยะทำง
ประมำณ ๑๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก มีอำณำเขตติดต่อกับตำบลรอบเวียง โดยมีจุดเริ่ มต้นจำกสบห้วยบ้ำนตำก ตำบลรอบ
เวียง ไปทำงทิศใต้ตำมถนนภำยในหมู่บ้ำน รวมระยะทำงประมำณ ๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก มีอำณำเขตติดต่อกับตำบลห้วยชมภู มีแนวเขตเริ่มจำกดอยแม่กรณ์ ไปทำงทิศเหนือ
ตำมห้วยปลำขอและสันเขำสิ้นสุดที่ห้วยแก่งหลวง รวมระยะทำงประมำณ ๘ กิโลเมตร
2.2 การเลือกตั้ง
จังหวัดเชียงรำย มีเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 7 เขต (สำหรับกำรเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1]
และมีส มำชิกสภำผู้ แทนรำษฎรแบบแบ่ งเขตเลื อกตั้งได้ 7 คน จำกทั้งหมด 350 คนทั่ว ประเทศในสภำ
ผู้แทนรำษฎรไทย
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3. ประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชำกร
อาเภอ
ตาบลดอยฮาง
หมู่ที่ 1 ดอยฮำง
หมู่ที่ 2 ร่องอ้อ
หมู่ที่ 3 ดอยฮำงนอก
หมู่ที่ 4 โป่งนำคำ
หมู่ที่ 5 ยำงคำนุ
หมู่ที่ 6 ผำเสริฐพัฒนำ
หมู่ที่ 7 โป่งน้ำร้อน
หมู่ที่ 8 ห้วยปูพัฒนำ
อาเภอ
ตาบลดอยฮาง
หมู่ที่ 1 ดอยฮำง
หมู่ที่ 2 ร่องอ้อ
หมู่ที่ 3 ดอยฮำงนอก
หมู่ที่ 4 โป่งนำคำ
หมู่ที่ 5 ยำงคำนุ
หมู่ที่ 6 ผำเสริฐพัฒนำ
หมู่ที่ 7 โป่งน้ำร้อน
หมู่ที่ 8 ห้วยปูพัฒนำ
อาเภอ
ตาบลดอยฮาง
หมู่ที่ 1 ดอยฮำง
หมู่ที่ 2 ร่องอ้อ
หมู่ที่ 3 ดอยฮำงนอก
หมู่ที่ 4 โป่งนำคำ
หมู่ที่ 5 ยำงคำนุ
หมู่ที่ 6 ผำเสริฐพัฒนำ
หมู่ที่ 7 โป่งน้ำร้อน
หมู่ที่ 8 ห้วยปูพัฒนำ

สถิติจำนวนประชำกรและบ้ำนประจำปี พ.ศ.2559
ชาย
หญิง
รวม
2,473
2,371
4,844
275
242
517
406
406
812
437
422
859
182
182
364
169
157
326
497
507
1,004
288
266
554
219
189
408
สถิติจำนวนประชำกรและบ้ำนประจำปี พ.ศ.2560
ชาย
หญิง
รวม
2,494
2,385
4,879
276
244
520
406
408
814
440
422
862
175
180
355
169
158
327
505
507
1,012
291
267
558
232
199
431
สถิติจำนวนประชำกรและบ้ำนประจำปี พ.ศ.2561
ชาย
หญิง
รวม
2,495
2,409
4,904
276
237
513
407
420
827
441
431
872
174
183
357
166
161
327
506
505
1,011
286
264
550
239
208
447

บ้าน
2,095
233
335
526
154
115
356
250
126
บ้าน
2,121
237
340
530
156
116
357
254
131
บ้าน
2,153
238
350
533
161
117
365
256
133
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ลาดับที่
ประเภท
๑
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

๒

๓
๔

โรงเรียนประถมศึกษำ

สภาพการศึกษา
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฮ่องอ้อ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอยฮำง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนยำงคำนุ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำเสริฐ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่งน้ำร้อน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนจะเด้อ
โรงเรียนบ้ำนดอยฮำง
โรงเรียนบ้ำนโป่งนำคำ
โรงเรียนบ้ำนผำเสริฐ
โรงเรียนบ้ำนโป่งน้ำร้อน
ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนตำบลดอยฮำง
ทุกหมู่บ้ำนในตำบลดอยฮำง

ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน
ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้ำน
4.2 สาธารณสุข
(๑) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลดอยฮำง
๑
แห่ง
(๒) สถำนพยำบำลเอกชน
๑
แห่ง
(๓) อัตรำกำรมีสุขำ (ส้วมซึม) ร้อยละ ๑๐๐
4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๑) ตู้ยำมตำรวจ
๑
แห่ง
(๒) ตำรวจบ้ำน
๘
แห่ง
(๓) ศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนตำบลดอยฮำง ๑ แห่ง / อปพร. ๑๐๐ นำย
4.4 มวลชนจัดตั้ง
(๑) สภำวัฒนธรรมตำบลดอยฮำง
จำนวน
๑ แห่ง
(๒) กลุ่มสำยตรวจอำสำสมัครประจำตำบล
จำนวน
๑ กลุ่ม
(๓) กลุ่มพัฒนำสตรีระดับตำบล
จำนวน
๑ กลุ่ม
(๔) กลุ่มพัฒนำสตรีระดับหมู่บ้ำน
จำนวน
๘ กลุ่ม
(๕) กลุ่มเยำวชนระดับตำบล
จำนวน
๑ กลุ่ม
(๖) กลุ่มรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รส.ทป.)
จำนวน
๑ กลุ่ม
(๗) ลูกเสือชำวบ้ำน ๑ รุ่น
จำนวน ๒๖๒ คน
(๘) อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
จำนวน ๑๐๐ คน
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5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม และการจราจร
ทางบก เขตพื้นที่ของตำบลดอยฮำง มีถนนทำงหลวงชนบทของกรมโยธำธิกำร เชื่อมจำกตัวเมือง
เชียงรำย เข้ำสู่พื้นที่แต่ละหมู่บ้ำนรวมระยะทำงประมำณ ๒๐ กิโลเมตร เส้นทำงภำยในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำมลำดับ นอกจำกนี้ยังมีถนนดินลูกรังที่ เป็นเส้นทำง
สั ญจรไปมำระหว่ ำงหมู่บ้ ำนห่ ำ งไกล หมู่บ้ ำนบริว ำรชำวเขำ และถนนเข้ำสู่ พื้ น ที่เ กษตรกรรมและแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่ยังอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำให้เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลำดยำงอีกประมำณร้อยละ ๗๐ ของ
เส้นทำงทั้งหมดที่มีภำยในตำบล
ทางน้า มีเรือหำงยำว และแพรับจ้ำง (ล่อง – ข้ำมลำน้ำกก) บริกำรนักท่องเที่ยวและประชำชนทั่วไป
รับส่งผู้โดยสำรตำมลำน้ำกกตลอดปี
การประปา มีระบบประปำหมู่บ้ำน/ประปำชนบท ที่อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ ระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ ๓ บ้ำนดอยฮำงนอก หมู่ที่ ๒ บ้ำนฮ่องอ้อ หมู่ที่ ๔ บ้ำนโป่งนำคำ รวมควำมจุที่สำมำรถเก็บกัก
น้ำได้ ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม. มีระบบประปำภูเขำซึ่ง หมู่ที่ ๑ บ้ำนดอยฮำงใน หมู่ที่ ๕ บ้ำนยำงคำนุ หมู่ที่ ๖ บ้ำนผำ
เสริฐ หมู่ที่ ๗ บ้ำนโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๘ บ้ำนห้วยปู สำมำรถใช้อุปโภค บริโภคได้ตลอดทั้งปี และมีแหล่งน้ำ
บำดำลที่ใช้ยังประโยชน์ได้ในปัจจุบัน ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้ำนดอยฮำงนอก หมู่ที่ ๔ บ้ำนโป่งนำคำ นอกจำกนี้ยังมี
ภำชนะเก็บน้ำฝน ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม ๒๒ แห่ง ถังปูนฉำบ ๓ แห่ง ถังเหล็กอำบสังกะสี ๒
แห่ง โอ่งซีเมนต์ ๑ แห่ง ฝำยพื้นบ้ำน (ฝำยแม้ว) ๔๐ จุด
ไฟฟ้า มีกระแสไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเชียงรำยให้บริกำรจ่ำยไฟฟ้ำแต่ไม่ครบคลุมทุก
พื้นที่โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหมู่บ้ำนบริวำรและพื้นที่เกษตรกรรม ยังมีไม่กระแสไฟฟ้ำใช้ ทำงเทศบำลตำบลดอย
ฮำง ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรบริกำรไฟฟ้ำของประชำชนในพื้นที่ โดยกำรประสำนงำนไปยังกำ ร
ไฟฟ้ ำ ส่ ว นภู มิ ภ ำคจั ง หวั ด เชี ย งรำย เพื่ อ ขอรั บ กำรสนั บ สนุ น กำรติ ด ตั้ ง แผงอุ ป กรณ์ ก ำรใช้ ไ ฟฟ้ ำ พลั ง งำน
แสงอำทิตย์
โทรคมนาคม
- ที่ทำกำรไปรษณีย์
๑
แห่ง
- ระบบอินเตอร์เน็ตประชำรัฐ
3
หมู่บ้ำน(หมู่ที่4,5,6)
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5.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
จานวน
๑
แหล่งน้าธรรมชาติ
ลำน้ำ (ลำน้ำกก)
๑
ลำห้วย
๑๑
บึงและหนองน้ำอื่น
๔
๒
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ระบบประปำหมู่บ้ำน
๓
ระบบประปำภูเขำ
๖
ฝำยคอนกรีต
๑
ฝำยพื้นบ้ำน (ฝำยแม้ว)
๓๒
บ่อโยก
๒
๓
ทรัพยากร
แหล่งแร่หินปูนบริเวณภูเขำตำบลดอยฮำง
(บริเวณหมู่ที่ ๑ บ้ำนดอยฮำงใน)
ทรำยในลำน้ำกก
บ่อน้ำร้อนห้วยหมำกเลี่ยม
บ่อน้ำร้อนบ้ำนผำเสริฐ
บ่อน้ำร้อนบ้ำนโป่งนำคำ
พื้นที่ป่ำในเขตป่ำสงวนอุทยำนแห่งชำติลำน้ำกก
6.ระบบเศรษฐกิจ
ประชำชนในเขตพื้นที่ตำบลดอยฮำง ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงด้ำนเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น กำร
ทำนำ ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลำ ทำไร่นำสวนผสม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพด ลิ้นจี่ มะ
แขว่น ส้มเขียวหวำน ลำไย ใบชำ ใบเมี่ยง สวนยำงพำรำ เป็นต้น ส่วนนอกฤดูกำรเพำะปลูกก็จะประกอบอำชีพ
เสริมหำรำยได้พิเศษ เช่น รับจ้ำงทั่วไป อำชีพหำของป่ำ อำชีพบริกำรนักท่องเที่ยว นอกจำกนี้ยังประกอบอำชีพ
ทำงด้ำนกำรพำณิชย์ กำรทำอุตสำหกรรมในครัวเรือน กำรบริกำรต่ำง ๆ หน่วยธุรกิจที่สำคัญในเขตตำบล ได้แก่
ร้ำนอำหำร ๑๙ แห่ง อู่ซ่อมรถ ๗ แห่ง โรงสีข้ำว ๗ แห่ง รีสอร์ท ๑ แห่ง ร้ำนค้ำของชำ ๓๑ แห่ง
โดยมีรำยงำนรำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ๒๒๖,๒๑๙ บำท/ปี รำยได้เฉลี่ยต่อบุคคล ๖๖,๗๗๙ บำท/ปี
และรำยจ่ำยเฉลี่ยต่อครัวเรือน ๑๒๓,๘๔๔ บำท/ปี รำยจ่ำยเฉลี่ยต่อบุคคล ๓๖,๕๕๘ บำท/ปี(ข้อมูลอ้างอิง :
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕62 ระดับตาบลดอยฮาง กรมการพัฒนา
ชุมชน)
กลุ่มอาชีพ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มออมทรัพย์
(๑) กลุ่มอำชีพ กลุ่มเกษตรกร
จำนวน
๒๓ กลุ่ม
(๒) กลุ่มออมทรัพย์
จำนวน
๖ กลุ่ม
(๓) กลุ่มออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยน
จำนวน
๑ กลุ่ม
(๔) กำรพัฒนำศักยภำพหมู่บ้ำน – ชุมชน (SML)
จำนวน
๘ กลุ่ม
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แหล่งท่องเที่ยวในตาบล
ลาดับที่
หมู่ที่
บ้าน
๑
๑
บ้ำนดอยฮำงใน
๒

๒

บ้ำนฮ่องอ้อ

๓

๓

บ้ำนดอยฮำงนอก

๔

๖

บ้ำนผำเสริฐ

๕

๗

บ้ำนโป่งน้ำร้อน

๖

๘

บ้ำนห้วยปูพัฒนำ

สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยกีด,พุทธสถำนดอยอินทรีย์
สวนเกษตร (สวนมะแขว่น / สวนส้มโอ)
สวนสำธำรณะหนองกล้วย
พระธำตุถ้ำดอยกองข้ำว
พระธำตุแม่แอบ
สวนเกษตร (สวนมะแขว่น /สวนยำงพำรำ)
บ่อน้ำร้อนห้วยหมำกเลี่ยม
สวนสำธำรณะบ่อน้ำร้อนบ้ำนผำเสริฐ
น้ำตกห้วยแก้ว
น้ำตกห้วยตำดงุ้น
น้ำตกห้วยตำด
ต้นงุ้นยักษ์

สภาพทางสังคม
สภำพทำงสังคมในเขตพื้นที่ตำบลดอยฮำง เป็นกำรอยู่ร่วมกันของชำวพื้นเมืองและชนเผ่ำ ซึ่งมีอำณำ
เขตติดต่อกันระหว่ำงหมู่บ้ำนทั้งหมู่บ้ำนหลัก และบ้ำนบริวำร กำรอยู่อำศัยร่วมกันก่อให้เกิดควำมเข้ำใจในวิถี
ชีวิตซึ่งกันและกัน สำมำรถจัดกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกันได้ นอกจำกนี้แล้วยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมดำรงอยู่ทั้งส่วน
ของกำรนับถือศำสนำ ควำมเชื่อ จำรีตประเพณี ในปัจจุบันสภำพสังคมโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปบ้ำงพอสมควร
อย่ำงไรก็ตำมประชำชนในสังคมมีควำมพยำยำมปรับปรุงชีวิตควำมเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ทันสมัยมำกยิ่งขึ้น สังเกตได้
จำกกำรมีอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ (โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเตอร์เน็ต) ยำนพำหนะ กำรแต่งกำย
ตลอดจนระดับกำรศึกษำของประชำชนที่สูงขึ้น
ส่วนราชการอื่น ๆ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

เรือนจำกลำงจังหวัดเชียงรำย
หน่วยประสำนงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้
หน่วยจัดกำรต้นน้ำห้วยหมำกเลี่ยม
ที่ทำกำรอุทยำนแห่งชำติลำน้ำกก
หน่วยพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูง (กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร)
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จานวนหมู่บ้านและประชากร

ในปี พ.ศ. 2561 ประชำกรทั้งสิ้น ๔,904 คน แยกเป็นชำย ๒,495 คน เป็นหญิง ๒,409 คน จำนวน
ครัวเรือน ๒,153 หลังคำเรือน
(ข้อมูลอ้า งอิง : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้า น
ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕61)
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ลักษณะประชากรชนเผ่าในพื้นที่ของเทศบาลตาบลดอยฮาง
หมู่ที่ ๑
เป็นชำวพื้นเมืองและปำเกอะยอ (กะเหรี่ยง)
หมู่ที่ ๒,๓,๔
เป็นชำวพื้นเมือง
หมู่ที่ ๕
เป็นชำวปำเกอะยอ (กะเหรี่ยง)
หมู่ที่ ๖
เป็นชำวพื้นเมือง อำข่ำ มูเซอ
หมูที่ ๗
เป็นชำวพื้นเมือง อำข่ำ มูเซอ ลีซอ จีนฮ่อ
หมู่ที่ ๘
เป็นชำวปำเกอะยอ(กะเหรี่ยง) มูเซอ คนเมือง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
(๑) วัด
๔ แห่ง
(๒) สำนักสงฆ์
๗ แห่ง
(๓) โบสถ์คริสต์ศำสนำ
๖ แห่ง
รายรับ – รายจ่าย (แสดงการเปรียบเทียบย้อนหลัง)
รายรับจริง (บาท)
ปี 2558
21,549,232.60

ปี 2559
20,190,534.55

ประมาณการ (บาท)
ปี 2560
27,072,813.27

ปี 2561
28,000,000.00

ปี 2562
29,500,000.00
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โครงสร้างสภาเทศบาลตาบลดอยฮาง
ประธานสภา
รองประธานสภา
เลขานุการสภา
สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา
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โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตาบลดอยฮาง
นายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี (๒)

รองนายกเทศมนตรี (๑)
ปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล

กองคลัง

กองช่าง

ผู้อานวยการกอง
คลัง

ผู้อานวยการกองช่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี

กองการศึกษา
หัวหน้ากองการศึกษา

นักวิชาการศึกษา
นายช่างโยธา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นักวิชาการคลัง

ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ดูแลเด็ก

เจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างเหมาบริการ

พนักงานจ้างทั่วไป

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ระดับการศึกษาพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
(๑) ระดับประถมศึกษำ
๑
คน
(๒) ระดับมัธยมศึกษำ / อำชีวศึกษำ คน
(๓) ระดับอนุปริญญำ
๓
คน
(๔) ระดับปริญญำตรี
๑๗ คน
(๕) ระดับปริญญำโท
๘ คน
รวม
๒๙ คน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕63)
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลดอยฮาง
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว” ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ข้อ 4 กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลย
ภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
ข้อ 6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคง
ของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 2 กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร บนฐำนของกำรพัฒนำนวัตกรรมและมีควำมเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการโดยมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำยสำขำ และในภำค
บริกำรที่หลำกหลำยตำมรูปแบบกำรดำเนินชีวิตและกำรดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปฯ
ข้อ 5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข้อ 1 การพัฒนาศักยภาพคนในการใช้ดิจิทัลตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
ข้อ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึง โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการเรียนรู้
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ข้อ 5 กำรพัฒนำสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกสนับสนุน ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ
และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อ 2 วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพฯ เน้นกำรปรับระบบบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำง
บูรณำกำร พัฒนำคลังข้อมูล ระบบพยำกรณ์ และกำรเตือนภัย
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข้อ 4 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบฯ พัฒนำระบบตรวจสอบสำธำรณะอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐพัฒนำไปสู่กำรเป็น Open Government โดยสร้ำงควำม
โปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของภำครัฐ นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ ลดเอกสำรที่ไม่จำเป็น มีช่องทำง
กำรให้บริกำรที่สะดวก สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดกำรใช้ดุลยพินิจ ลด
โอกำสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12
วิสัยทัศน์
จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้กำรกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของ
กำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศ ไทยจำกประเทศที่มี
รำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และ
นำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ
1.
กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรำยได้ประชำชำติต่อ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บำท (9,325
ดอลลำร์) และ 301,199 บำท (8,859 ดอลลำร์) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภำพกำรผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) กำรลงทุนรวมขยำยตัวไม่ต่ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (กำรขยำยตัวของกำรลงทุน
ภำครัฐ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 10 และกำรลงทุนของภำคเอกชนขยำยตัวไม่ต่ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมำณกำรส่งออกขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 4.0 ต่อปี)
2.
กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัย
อย่ำงมีคุณภำพ
(1) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic
Security) และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ
(3) สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนรำกที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคน
3.
กำรลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
(1) กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้น
(2) บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง
4.
กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยพิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(4) เพิ่มประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(5) มีกำรบริหำรจัดกำรน้ำให้สมดุลระหว่ำงกำรอุปสงค์และอุปทำนของน้ำ
5.
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ
(1) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ และมีส่วนร่วม
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(2)
(3)

ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
มีกำรกระจำยอำนำจที่เหมำะสม

กรอบยุทธศำสตร์แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์หลัก ดังนี้
1) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ พัฒนำคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคน
ดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยเฉพำะกำรพัฒนำและดูแลผู้สูงอำยุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นใน
สังคม สูงวัยทั้งกำรสร้ำงงำนที่เหมำะสม กำรฟื้นฟูและดูแลสุขภำพเพื่อชะลอควำมทุพพลภำพและโรคเรื้อรัง
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพคน เพื่อเป็นฐำนกำร
เพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและรองรับกำรลดลงของขนำดกำลังแรงงำน
โดยกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กำรป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยทำงสังคมที่กำหนดสุขภำพเพื่อสร้ำงสุขภำวะที่ดี กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย
รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงบทบำทของสถำบันทำงสังคมและทุนทำงวัฒนธรรมในกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคม
2)
ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม มุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ
ในทุกมิติเพื่อสร้ำงควำมปรองดองในสังคม กำรสร้ำงโอกำสให้ทุกคนในสังคมไทยสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร
แหล่งทุนในกำรประกอบอำชีพ เพื่อยกระดับรำยได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก กำรเข้ำถึงบริกำรทำง
สังคมของรัฐอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อำทิ กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
เพื่อพัฒนำคนได้เต็มตำมศักยภำพ สำมำรถประกอบอำชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่
เหมำะสม เน้นกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที่ กำรจัดรูปแบบบริกำรสุขภำพและสวัสดิกำรทำงสังคมขั้น
พื้นฐำนที่จำเป็นและเหมำะสมตำมกลุ่มเป้ำหมำย กำรพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณะให้มีคุณภำพ และมี
ช่องทำงกำรเข้ำถึงที่หลำกหลำย รวมทั้งกำรพัฒนำระบบยุติธรรมชุมชน กำรเพิ่มศักยภำพกองทุนยุติธรรมเพื่อ
สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค ซึ่งจะนำไปสู่กำรลดควำมยำกจนและควำมเหลื่อม
ล้ำอันจะนำไปสู่กำรลดควำมขัดแย้งในสังคมไทย
3)
ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ให้ควำมสำคัญกับ
กำรบริหำรจัดกำรนโยบำยกำรเงินและนโยบำยกำรคลัง โดยรวมถึงกำรปฏิรูปภำษีทั้งระบบเพื่อรักษำ
เสถียรภำพและเพิ่มประสิทธิภำพของระบบเศรษฐกิจ กำรปรับโครงสร้ำงทั้งห่วงโซ่คุณค่ำในภำคเกษตร
อุตสำหกรรม บริกำร กำรลงทุน เพื่อต่อยอดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของสำขำกำรผลิตและบริกำร ที่เป็นฐำนกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวำงรำกฐำนกำรพัฒนำทุนมนุษย์ องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของสำขำกำรผลิตและบริกำรใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล
ภำยใต้เงื่อนไขกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและกำร
ใช้ประโยชน์จำกศักยภำพของพื้นที่โดยเฉพำะภำคกำร
ผลิตและบริกำรที่มีศักยภำพ ที่จะเป็นฐำนสำคัญสำหรับกำรพัฒนำประเทศในอนำคต เช่น อุตสำหกรรมแปร
รูป เกษตรและอำหำร อุตสำหกรรมและบริกำร สร้ำงสรรค์ อุตสำหกรรมบนฐำนชีวภำพ อุตสำหกรรมอำกำศ
ยำน อุตสำหกรรมระบบรำง อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริกำรสุขภำพ ธุรกิจบริกำรทำงกำรเงิน ธุรกิจกำรจัด
ประชุมและนิทรรศกำรนำนำชำติ ธุรกิจภำพยนตร์ กำรศึกษำนำนำชำติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว
ศูนย์ปฏิบัติกำรประจำภูมิภำค เป็นต้น
ทั้งนี้โดยจะให้ควำมสำคัญกับรูปแบบกำรพัฒนำในรูปคลัสเตอร์ กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกำรผลิต และบริกำร
กำรพัฒนำ SMEs และกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงกำรสร้ำงศักยภำพของลูกหลำน
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เกษตรกร โดยจะต้องพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนเชิงยุทธศำสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้ำงพื้นฐำน กำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยควำมสะดวก
ต่อกำรค้ำ กำรลงทุน เพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำ อันจะเป็นกำรสนับสนุนให้
เศรษฐกิจในภำพรวมขยำยตัวได้ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้ำสู่กำร
เป็นประเทศรำยได้สูง ที่มีกำรพัฒนำที่ยั่งยืนภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว
4)
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์
ฟื้นฟู สร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม บริหำรจัดกำรนี้ให้มีประสิทธิภำพ ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรบริหำร จัดกำร
ทรัพยำกรน้ำ แก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกลงร้อยละ 20 ตำมเป้ำหมำยระยะยำว พัฒนำกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ ลดกำรใช้พลังงำน เพื่อ
ปรับตัวไปสู่รูปแบบของกำรผลิตและกำรบริโภคคำร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น รวมทั้ง
ยกระดับควำมสำมำรถในกำรป้องกันผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติ
ต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้เพื่อวำงรำกฐำนและสนับสนุนให้ประเทศมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
และสังคมอย่ำงยั่งยืน
5)
ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง ให้ควำมสำคัญกับควำมมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำในทุก
มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพให้ประเทศสำมำรถรับมือกับภัย
คุกคำมทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยมีสำระครอบคลุม ตังนี้
(1) สถำบันหลักของชำติให้ดำรงอยู่อย่ำงมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม
(2) ควำมสำมัคคีของคนในชำติ ลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรยุติธรรม
(3) ควำมสงบสุขและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขในทุกพื้นที่
(4) กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนชำยฝั่งทะเล เสริมสร้ำงและพัฒนำควำม
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำน ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
(5) สร้ำงควำมเชื่อมั่นและพัฒนำควำมร่วมมือในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลก
เพื่อรักษำผลประโยชน์ของชำติ ให้สำมำรถป้องกันแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ ภัยก่อกำรร้ำย
(6) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและไซเบอร์
(7) รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และปกป้องรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล
(8) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำนและน้ำ โดยกำรกำหนดแนวทำงบริหำร
จัดกำร
(9) เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบภำยใน และ
ควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ รวมทั้งพัฒนำระบบข่ำวกรองให้มีประสิทธิภำพ
(10) พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ
(11) กำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติในระดับพื้นที่
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม พัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงำน
ศึกษำวิจัย พัฒนำด้ำนควำมมั่นคง
6)
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐมีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรมรวมทั้งประชำชนมี
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ส่วนร่วม มีกำรกระจำยอำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสมระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น
โดยมีประเด็นกำรพัฒนำสำคัญประกอบด้วยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำรภำครัฐผ่ำนเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) กำรปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ กำรกระจำยอำนำจสู่ท้องถิ่นโดย
กำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนท้องถิ่นให้เอื้อต่อกำรกระจำยอำนำจที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศไทยปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศ ในด้ำนต่ำงๆ ให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้ำหมำยที่
วำงไว้ตำมกรอบในอนำคตประเทศไทยปี 2577
7)
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำยภำพโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยโทรคมนำคม และกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อ
สนับสนุนกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง กำรเชื่อมโยงกำรเดินทำงและขนส่งสินค้ำระหว่ำง
ประเทศที่ได้มำตรฐำน กำรพัฒนำควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและกำรผลิตพลังงำนทดแทน กำรสนับสนุนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจดิจิตอล กำรลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อเพิ่มคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล และกำรใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่
ของประเทศ ได้แก่ อุตสำหกรรมระบบรำง อุตสำหกรรมซ่อมบำรุงและกำรผลิตขึ้นส่วนอำกำศยำน
อุตสำหกรรมผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน รวมทั้งกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้ำน
กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรไทยในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนโลจิ
สติกส์และกำรปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำร กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรพัฒนำสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรขนส่งจำกถนนสู่รำงเป็นหลัก
8)
ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ควำมสำคัญกับกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ทั้ง
กำรเพิ่มกำรลงทุน วิจัยและพัฒนำ และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ฯ ทั้งด้ำน
บุคลำกร วิจัย โครงสร้ำงพื้นฐำน และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อมุ่งให้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศในมิติต่ำงๆ ทั้งกำรสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพิ่มให้กับ
สินค้ำและบริกำรให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นำไปสู่ศักยภำพกำร
แข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้ำงสังคมที่มีตรรกะทำงควำมคิด มีทุนทำงปัญญำ เพื่อเป็นรำกฐำนกำรดำรงชีวิตที่มี
ควำมสุขของคนไทย บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสู่ควำมสมดุล อันจะนำมำซึ่งคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชำชน รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหำและยกระดับควำมเจริญให้กับภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะ
สนับสนุนให้ประเทศไทยก้ำวสู่กำรแข่งขันในศตวรรษหน้ำโดยหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง และ
ก้ำวไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูงในอนำคต
9)
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ กำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ศักยภำพ โอกำสและข้อจำกัดของพื้นที่
รวมทั้งควำมต้องกำรของภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษำฐำนเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมีคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนสำกล สร้ำงฐำนเศรษฐกิจใหม่รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เพื่อ
กระจำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและควำมเจริญสู่ภูมิภำค พัฒนำเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญในภูมิภำค ให้เป็น
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เมืองน่ำอยู่และปลอดภัย สนับสนุนกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของพื้นที่
และสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง โดยมีสำระครอบคลุม ดังนี้
(1) กำรพัฒนำภำค
(2) กำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญในภูมิภำค
(3) กำรพัฒนำพื้นที่ฐำนเศรษฐกิจหลักบริเวณชำยส่งทะเลตะวันออก
(4) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน รวมทั้งควำมเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำคลัส
เตอร์ อุตสำหกรรมและบริกำรที่มีศักยภำพ และโครงกำรพัฒนำท่ำเรือน้ำลึกทวำย
10)ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำนและภูมิภำค กำหนดยุทธศำสตร์กำร
ต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน ภูมิภำค ให้เกิดกำรประสำนและพัฒนำควำมร่วมมือกันระหว่ำงประเทศ ทั้งใน
เชิงรุกและรับอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยมุ่งเน้นกำรดูแลกำรดำเนินงำนตำมข้อผูกพันและพันธกรณี ตลอดจน
มำตรฐำนต่ำงๆ ที่ไทยมีควำมเกี่ยวข้องในฐำนะประเทศสมำชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภำค และระดับ
อนุภูมิภำค อำทิ กำรดำเนินงำนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) กำรประมง กำรค้ำมนุษย์ และอื่นๆ ให้
เข้ำสู่มำตรฐำนสำกลและเป็นที่ยอมรับของประชำคมโลก เป็นต้น กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับและ
ดำเนินงำนของประเทศไทยภำยหลังกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 2015) กำร
ปรับตัวและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับและสอดคล้องกับกำรดำเนินงำนตำม
พันธกรณีของควำมร่วมมือระดับภูมิภำค อำทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships
(RCEP) เป็นต้น กำรเสริมสร้ำงควำมเชื่อมโยงกันระหว่ำงประเทศในอนุภูมิภำคประเทศเพื่อนบ้ำนและภูมิภำค
และกำรส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ กำรให้บริกำรด้ำน
กำรเงิน กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และกำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ รวมทั้ง
เป็นฐำนควำมร่วมมือในเอเชีย

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาค
แผนงำนและงบประมำณขับเคลื่อนแผนพัฒนำภำคเหนือ ส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) ได้นำเสนอแผนงำน
โครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนพัฒนำ ภำคเหนือ ในช่วงปี 2560 – 2564 รวม 87 โครงกำร
วงเงินรวม 137,554.55 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรท่องเที่ยวและธุรกิจบริกำรต่อเนื่องให้มีคุณภำพ สำมำรถสร้ำง มูลค่ำเพิ่มอย่ำง
ยั่งยืน และกระจำยประโยชน์อย่ำงทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่มี ศักยภำพสูงด้วยภูมิ
ปัญญำและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกำสจำกเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรเชื่อมโยงกับอนุภูมิภำค GMS BIMSTEC และ AEC
เพื่อขยำยฐำนเศรษฐกิจของภำค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐำนกำรผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่ อุตสำหกรรมเกษตร
แปรรูปที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำคุณภำพชีวิตและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน พัฒนำระบบดูแลผู้สูงอำยุ อย่ำงมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงำนภำคบริกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำต้นน้ำให้คงควำมสมบูรณ์ จัดระบบบริหำรจัดกำรน้ำ อย่ำงเหมำะสมและ
เชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษหมอกควันอย่ำงยั่งยืน
1.3.2 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
กรอบยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ สำมำรถจำแนกได้เป็น ๗ ยุทธศำสตร์ ๓๙ แนวทำงกำรพัฒนำ ซึ่งปรำกฏรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนำส่งเสริมรำยได้เฉลี่ยให้มีอัตรำที่สูงขึ้นและมีมำตรฐำน
๑.๒ ส่งเสริมอำชีพ พัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอำชีพ เพื่อเข้ำสู่มำตรฐำนให้เป็นสินค้ำ OTOP
๑.๓ ส่งเสริมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่
๑.๔ ส่งเสริมให้มีมำตรกำรทำงกำรตลำดสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอำชีพ
๑.๕ ส่งเสริมกำรจ้ำงแรงงำนและกลุ่มอำชีพ
๑.๖ ส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนตำมนโยบำยของรัฐ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ พัฒนำระบบคมนำคมและสำธำรณูปโภค และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรำยเป็นเมืองน่ำอยู่
๒.๒ พัฒนำด้ำนกำรคมนำคมให้มีควำมเชื่อมโยงต่อทั่วทั้งจังหวัด
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ
๓.๒ ส่งเสริมด้ำนกำรศำสนำ
๓.๓ ส่งเสริมด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
๓.๔ ส่งเสริมด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม
๓.๕ ส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓.๖ ส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข กำรกีฬำและนันทนำกำร
๓.๗ ส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำเด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม
๓.๘ ส่งเสริมกำรสังคมสงเครำะห์

18

๓.๙ ส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
๓.๑๐ พัฒนำควำมเท่ำเทียมกันของคุณภำพชีวิตในชุมชนเมืองและชนบท
๓.๑๑ ส่งเสริมให้ประชำชนได้มีควำมรู้และมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ ส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำกำรเกษตร
๔.๒ ส่งเสริมอุตสำหกรรมเพื่อกำรค้ำชำยแดน
๔.๓ ส่งเสริมกำรกระจำยควำมเจริญทำงเศรษฐกิจให้เกิดควำมสมดุลทั่วทั้งจังหวัด
๔.๔ ส่งเสริมแหล่งงำน และสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัว
๔.๕ ส่งเสริมธุรกิจกำรบริกำรให้มีมำตรฐำนสู่ระดับสำกล
๔.๖ พัฒนำจังหวัดเชียงรำยเป็นศูนย์กลำงพัฒนำกำรค้ำกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ และใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชำติอย่ำงอนุรักษ์
๕.๒ พัฒนำแหล่งน้ำให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
๕.๓ ส่งเสริมกำรจัดกำรด้ำนขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและกำรบำบัดน้ำเสีย
๕.๔ กำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงเป็นระบบ
๕.๕ ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

๖. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรประชำชนให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
๖.๒ พัฒนำงำนบริกำรด้วยระบบ (E - Service)
๖.๓ ส่งเสริมกิจกรรมกำรมีส่วนร่วม และเปิดช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
๖.๔ พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
๖.๕ กำรพัฒนำคุณธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอรัปชั่น
๖.๖ กำรพัฒนำเครื่องมือ เครื่องใช้และสถำนที่ในกำรบริกำรประชำชน
๗. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการรักษาความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ ส่งเสริมกำรรักษำควำมมั่นคงชำยแดนให้มีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยคุกคำมทุกด้ำน
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๗.๒ ส่งเสริมกระบวนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำวให้มีประสิทธิภำพ
๗.๓ ส่งเสริมระบบเครือข่ำยข่ำวกรองระบบเตือนภัยและกำรบริหำรภัยพิบัติ
1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย

“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว
รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”

กรอบการดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย
๑. การพัฒ นาขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ด้า นการค้า การลงทุน และบริก ารโลจิส ติก ส์
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS
๑. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนหลักเพื่ออำนวยควำมสะดวกทำงระบบโลจิสติกส์ รวมทั้ง
สนับสนุนกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อรองรับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอำเซียน+๖ และ GMS
๒. ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรค้ำชำยแดนในภำพรวม เพื่อให้เกิดกำรแข่งขันเสรีทำงเศรษฐกิจ
กลุ่มประเทศ AEC+๖ และ GMS
๓. พัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP และ SMEs เพื่อเพิ่มมูลค่ำกำรแข่งขัน
๒. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. พัฒนำคุณภำพเกษตรกร
๒. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต กำรจัดกำรสินค้ำเกษตรและควำมมั่นคงของอำหำร
๓. พัฒนำทรัพยำกรกำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิภำพสมดุลและยั่งยืน
๔. เพิ่มผลผลิตพัฒนำคุณภำพ ลดต้นทุน กำรแปรรูปและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและกำรพัฒนำ
ระบบตลำด

๓. การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและ
เชิงสุขภาพ
๑. พัฒนำให้จังหวัดเชียงรำยเป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดกำรเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้ำน GMS
๒. ส่งเสริมและกระตุ้นกำรท่องเที่ยวช่วง Low Season พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่ม
ศักยภำพบุคลำกรสู่สำกล
๓. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี สังคม และค่ำนิยมล้ำนนำ
เชื่อมโยงสู่กำรเพิ่มมูลค่ำกำรท่องเที่ยว
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๔. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
๑. สนับสนุนให้ประชำชนน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ของครอบครัว ชุมชน และสังคม
๒. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประชำชนทุกระดับ สนับสนุนกำรลงทุนด้ำนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์
๓. พัฒนำขีดควำมสำมำรถของกำลังแรงงำนและคุ้มครองสวัสดิภำพ
๔. พัฒนำระบบบริกำรด้ำนสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค กำรฟื้นฟูสมรรถภำพและ
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุ ขภำพให้มีประสิ ทธิภำพ เพื่อให้ประชำชนทุกกลุ่ มวัยมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถู ก ต้ อง
เหมำะสม
๕. พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน พัฒนำสังคมเชิงบูรณำกำรและเสริมสร้ำงกลไกลกำร
ทำงำนระหว่ำงภำคี ภำคสังคม เพื่อเข้ำถึงสิทธิและกำรช่วยเหลือประชำชน รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของ
มนุษย์สู่กลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้ประสบภัยทำงสังคมอย่ำงทั่วถึง
๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
๑. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
๒. ส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองเพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
๓. ส่งเสริมกำรเตรียมพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติ
ให้กับชุมชน
๖. การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑. ด ำเนิ น กำรตำมยุ ท ธศำสตร์พ ลั ง แผ่ น ดิ นโดยใช้ก ลไกขั บ เคลื่ อ น ๗ แผนหลั ก อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพรองรับประชำคมอำเซียนปี ๒๕๕๘
๒. สนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยและควำมมั่นคงของพื้นที่ภำยในและตำม
แนวชำยแดน
๓. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและลดอัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ
ทำงถนน
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“เทศบาลตาบลดอยฮาง เป็นเมืองที่น่าอยู่ บริหารจัดการก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
2.2 ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่1 ด้ำนสำธำรณูปโภคพื้นฐำน
ยุทธศำสตร์ที่2 ด้ำนเศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ที่3 ด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่4 ด้ำนสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่5 ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
ยุทธศำสตร์ที่6 ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
2.3 เป้ำประสงค์
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน โดยก่อสร้ำงพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น
เส้นทำงคมนำคม ทำงระบำยน้ำ ไฟฟ้ำ น้ำประปำ ระบบโทรคมนำคม
2. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร
3. กำรบำรุง รักษำสุขภำพสิ่งแวดล้อม โดยกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้ำง
พัฒนำและปรับปรุงสวนสำธำรณะ รักษำสภำพแวดล้อมแม่น้ำลำคลอง จัดให้มีระบบกำรรักษำควำมสะอำด
และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
4. กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเศรษฐกิจ โดยกำรส่งเสริมอำชีพ กำรค้ำและกำรลงทุนชำยแดน กำรพัฒนำ
ศักยภำพเกษตรกร และกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
5. ส่งเสริมคุณภำพชีวิต โดยกำรส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กำรสังคมสงเครำะห์
กำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำทำงสั งคม กำรส่งเสริมกำรดูแลรักษำสุขภำพอนำมัยและกำรกีฬำ กำรส่งเสริม
กำรศึกษำ กำรเรียนรู้ ข้อมูลข่ำวสำร
6. กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกำรด้ำนศำสนำ
7. กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรพัฒนำบุคลำกร
พัฒนำสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติรำชกำร กำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล และ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
8. สร้ำงควำมพร้อมของตำบลเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
2.4 ค่ำเป้ำหมำย
(1) ส่งเสริมกำรบริหำรงำนมุ่งผลสัมฤทธิ์
(2) พัฒนำระบบกำรให้บริกำร ให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ
(3) พัฒนำบุคลำกร และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย
(4) พัฒนำระบบกำรบริกำรสำธำรณะ กำรคมนำคม กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่มีประสิทธิภำพอย่ำงทั่วถึง
(5) ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม และกำรสำธำรณสุขเพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน
(6) พัฒนำส่งเสริมเศรษฐกิจด้ำนอำชีพ ด้ำนกำรลงทุน ให้เข้มแข็งสำมำรถพึ่งพำตนเองได้
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(7) ส่ งเสริ มกำรอนุ รั กษ์ ทรั พยำกรธรรมชำติ และรักษำสิ่ งแวดล้ อ ม สำมำรถใช้ประโยชน์ อ ย่ ำ ง
เหมำะสมและยั่งยืน
2.5 กลยุทธ์
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.ก่อสร้ำงปรับปรุง บำรุงรักษำถนน จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับ
สะพำน ทำงเท้ำระบบระบำยน้ำ
กำรบำรุงรักษำ
2.พัฒนำระบบจรำจร
จำนวนป้ำยจรำจรที่ได้รับกำร
ติดตัง้
3.พัฒนำระบบไฟฟ้ำ
จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกำรขยำย
เขตไฟฟ้ำ
4.พัฒนำระบบประปำ
จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกำรขยำย
เขตประปำ
5.พัฒนำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน
จำนวนสำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำรที่เพิ่มขึ้นและได้รับ
กำรบำรุงรักษำ
6.จัดวำงผังพัฒนำเมือง
กำรจัดวำงผังพัฒนำเมือง
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. พัฒนำและส่งเสริมอำชีพให้แก่ จำนวนกลุ่มอำชีพที่ได้รับกำร
ประชำชน
สนับสนุนส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพ

ยุทธศาสตร์

สำธำรณูปโภคพื้นฐำน

ยุทธศาสตร์
ด้ำนเศรษฐกิจ

ร้อยละของจำนวนประชำกรที่
ได้รับฝึกอบรมกำรประกอบอำชีพ
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนัก จำนวนต้นไม้ที่ปลูกในที่สำธำรณะ
ในกำรจั ด กำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ เพิม่ ขึ้น
และสิ่งแวดล้อม
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองน่ำอยู่
จำนวนพื้นที่สำธำรณะที่ได้รับกำร
ดูแลบำรุงรักษำ (ขุดลอก/กำจัด
วัชพืช)ถนนหนทำงไม่รกร้ำง
3. บริหำรกำรเก็บขนและกำรกำจัด จำนวนขยะมูลฝอยที่ลดน้อยลง
ขยะ

ยุทธศาสตร์

ด้ำนสิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำร จำนวนประชำกรที่รู้หนังสือ
ศึกษำให้ได้อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม
และมีประสิทธิภำพ
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่
จำนวนกิจกรรมที่ได้รับกำร
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
อนุรักษ์

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมสุขภำพ อนำมัยของ จำนวนผู้ป่วยในรอบปี
ประชำชนให้ดีถ้วนหน้ำ
2. สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำม จำนวนคดีอำชญำกรรม/ยำเสพติด
มั่นคงปลอดภัยให้แก่คนในชุมชน ในพื้นที่

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมควำมเข้มแข็งและกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
ด้ำนกำรศึกษำศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี

ยุทธศาสตร์
ด้ำนสังคมและคุณภำพและควำม
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จำนวนประชำชนที่มีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น ตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
2. สร้ำงควำมปองดองสมำนฉันท์ บน จำนวนข้อร้องเรียน/ร้องทุกในรอบ
พื้นฐำนของควำมถูกต้อง ยุติธรรมและ ปี
กำรยอมรับของทุกภำคส่วน
3. พัฒนำประสิทธิภำพในกำรแก้ไข
ระดับควำมพึงพอใจของประชำชน
ปัญหำและกำรบริกำรประชำชน
ต่อกำรแก้ไขปัญหำและกำรบริกำร
ประชำชน

ยุทธศาสตร์

ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
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4.ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ จำนวนประชำชนที่ส่งเสริม
ประชำธิปไตยและเสรีภำพของ
สนับสนุนกำรพัฒนำประชำธิปไตย
ประชำชน
ภำคพลเมือง กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้นำชุมชน และประชำชนทั่วไป
5. พัฒนำคุณภำพและศักยภำพ
จำนวนบุคลำกรของหน่วยงำนที่
บุคลำกรของเทศบำล
ได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ใน
กำรปฏิบัติงำน
2.6
ดยืนทำงยุ
ธศำสตร์
จุกำรก
ดยืนจุำหนดจุ
ทางยุ
ทดธศาสตร์
ของเทศบาลต
าบลดอยฮาง
ยืนททำงยุ
ท(Positioning)
ธศำสตร์ (Positioning)
ของเทศบำลต
ำบลดอยฮำง ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- ก่อสร้ำงปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำระบบระบำยน้ำ
- พัฒนำระบบจรำจร
- พัฒนำระบบไฟฟ้ำ
- พัฒนำระบบประปำ
-พัฒนำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน
-จัดวำงผังพัฒนำเมือง
ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนำและส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชน
ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้น่ำอยู่
- บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่ำงเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการศึกษา
- ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำให้ได้อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีประสิทธิภำพ
- อนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมสุขภำพ อนำมัยของประชำชนให้ดีถ้วนหน้ำ
- สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมมั่นคงปลอดภัยให้แก่คนในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
-ส่งเสริมควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น
-สร้ำงควำมปองดองสมำนฉันท์ บนพื้นฐำนของควำมถูกต้อง ยุติธรรมและกำรยอมรับของทุก
ภำคส่วน
-พัฒนำประสิทธิภำพในกำรแก้ไขปัญหำและกำรบริกำรประชำชน
-ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับประชำธิปไตยและเสรีภำพของประชำชน
-พัฒนำคุณภำพและศักยภำพบุคลำกรของเทศบำล

25

2.7 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม
ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวมของเทศบำลตำบลดอยฮำง มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน ด้าน
การค้า การลงทุน
และบริ การโลจิส
ติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อาเซี ยน +6 และ
GMS

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การส่ งเสริ มการ
ผลิตสิ นค้าเกษตร
คุณภาพมาตรฐาน
สากลและเป็ น
มิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การดารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนา
เพื่อเพิ่มมูลค้า
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิง
นิเวศและเชิง
สุ ขภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวติ
เพื่อให้ประชาชน
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์ กร
ปกครอง
ส่ วน
ท้ องถิ่นใน
เขตจังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาระบบ
คมนาคมและ
ขนส่ งภายใน
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อรอง
รับการขยายตัว
ของการลงทุน
ภายในท้องถิ่น
และการเชื่อมโยง
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
การพัฒนา
คุณภาพชีวติ และ
สังคมเพื่อให้
ประชาชนอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ข

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
ตาบล
ดอยฮาง

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนา
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
พัฒนาด้าน
การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ทอ้ งถิ่น

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
พัฒนาด้านสังคม
และความมัน่ คง
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ ที่ 6
การรักษาความ
มัน่ คง ความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ ที่ 6
การพัฒนาด้าน
การเมือง
การบริ หาร

ยุทธศาสตร์ ที่ 6
ด้านการเมืองการ
บริ หาร

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมให้
ดารงความ
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ให้
ดารงความ
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ ที่4
ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
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3. การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน (ด้วยเทคนิค SWOT Analysis)
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (STRENGTH)
๑. ลักษณะที่ตั้งของตำบลดอยฮำงอยู่ไม่ไกลจำกตัวอำเภอเมืองเชียงรำย มีกำรคมนำคมสะดวกทั้งทำง
บกและทำงน้ำ มีแหล่งท่องเที่ยวในอำณำบริเวณใกล้เคียงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรำย คือ
หำด
เชียงรำย, ไร่แม่ฟ้ำหลวงและมีกำรเดินทำงโดยเรือหำงยำว (ข้ำม – ล่อง) ตำมลำน้ำกกผ่ำนหมู่บ้ำนและแหล่ง
ท่องเที่ยวของตำบล รวมทั้งเป็นจุดแวะพักกำรล่องแพ จำกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สู่จังหวัดเชียงรำย
๒. ภูมิประเทศเป็นภูเขำสูงและพื้นที่รำบติดลำน้ำกก เป็นแหล่งท่องเที่ยวตำมธรรมชำติที่สวยงำม และ
เป็นพื้นที่ที่เหมำะสำหรับกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรกรรม
๓. ประชำกรในพื้นที่เป็นคนพื้นเมือง และชนเผ่ำที่มีควำมหลำกหลำย ทั้งปำเกอะยอ (กะเหรี่ยง) อำ
ข่ำ มูเซอ ลีซอ จีนฮ่อ มีประเพณีวัฒนธรรมและวิถีกำรดำรงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
๔. แหล่งทรัพยำกรธรรมชำติอันอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ป่ำไม้ทั้งในเขตพื้นที่ป่ำสงวน ป่ำอนุรักษ์
ป่ำ
ชุมชน แร่หินปูน แหล่งทรำยในลำน้ำกก บ่อน้ำร้อน มีน้ำตกที่สวยงำมหลำยแห่ง
จุดอ่อน (WEAKNESS)
๑. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่ำอนุรักษ์ ทำให้เกิดปัญหำในกำรบุกรุกเขตพื้นที่ป่ำไม้ ปัญหำที่ดินที่ทำกิน
ทับซ้อนพื้นที่ป่ำ และปัญหำที่อยู่อำศัย
๒. มีควำมเสี่ยงจำกปัญหำอันเนื่องมำจำกยำเสพติด ตำมปัจ จัยของสภำพพื้นที่ติดลำน้ำกกและมีแนว
เขตภูเขำสูงที่อำจเป็นเส้นทำงลำเลียงยำเสพติดที่สำคัญ และเป็นจุดพักยำเสพติดก่อนจะทำกำรติดต่อซื้อขำย
๓. ประชำชนส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน ประกอบอำชีพทำงด้ำนเกษตรกรรมและหำของป่ำขำดทักษะ
พื้นฐำนที่จะนำไปสู่กำรประกอบอำชีพอื่นที่มีรำยได้เพิ่มขึ้น
๔. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตทุรกันดำรห่ำงไกล ทำให้ขำดควำมรู้ด้ำนกำรสำธำรณะสุขที่ดี ซึ่งเป็น
สำเหตุของโรคภัยไข้เจ็บ และโรคติดต่อต่ำง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคขำดสำรอำหำร โรคเอดส์
๕. กำรได้รับงบประมำณเงินอุดหนุนจำกภำครัฐในสั ดส่วนที่น้อยมำก โดยศักยภำพของพื้นที่นั้นไม่
สำมำรถจัดเก็บภำษีได้มำก จึงทำให้งบประมำณที่จะนำมำพัฒนำพื้นที่ตำบลไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
๖. ปัญหำกำรลักลอบกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและพื้นที่ป่ำที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธำร
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ปัจจัยภายนอก
โอกาส (OPPORTUNITIES)
๑. กำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ / ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวไว้เป็นยุทธศำสตร์ที่สำคัญ
๒. กำรกำหนดให้จังหวัดเชียงรำยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และมีกำรกระจำยควำมเจริญทำงด้ำน
เศรษฐกิจ ให้เกิดควำมสมดุลทั่วทั้งจังหวัด
อุปสรรค (THREATS)
๑. ขำดงบประมำณและกำรส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงจริงจังจำกหน่วยงำนภำครัฐ
๒. พื้นที่ของตำบลส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่ำอนุรักษ์ของอุทยำนแห่งชำติลำน้ำกก ชำวบ้ำนที่มีพื้นที่ทำกิน
และที่อยู่อำศัยอยู่ในเขตป่ำสงวน มักจะเกิดปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงชำวบ้ำน กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ ดูแลอยู่เสมอ
ซึ่งก่อให้ เกิดปั ญ หำทำงด้ำนควำมสั ม พั น ธ์ และทัศนคติที่ไม่ ดีต่ อ กำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำหน้ำที่ อันจะเกิ ด
ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำในอนำคต
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ส่วนที่ ๓
การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

1. ยุทธศำสตร์ที่1 ด้ำนสำธำรณูปโภคพื้นฐำน

เคหะและชุมชน

2. ยุทธศำสตร์ที่2 ด้ำนเศรษฐกิจ

แผนงำนสร้ำงควำม
เข็มแข็ง

3. ยุทธศำสตร์ที่3 ด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรม แผนงำนกำรศึกษำ

4. ยุทธศำสตร์ที่4 ด้ำนสิ่งแวดล้อม

แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป

5. ยุทธศำสตร์ที่5 ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

แผนงำนรักษำควำม
สงบภำยใน

6. ยุทธศำสตร์ที่6 ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร

แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป

หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ สนับสนุน
กองช่ำง
กองคลัง/สำนัก
ปลัด/
หน่วยงำน
ภำยนอก
สำนักปลัด กองคลัง/กอง
กำรศึกษำ/
หน่วยงำน
ภำยนอก
กอง
กองคลัง/สำนัก
กำรศึกษำ ปลัด/
หน่วยงำน
ภำยนอก
สำนักปลัด กองคลัง/กอง
ช่ำง/หน่วยงำน
ภำยนอก
สำนักปลัด กองคลัง/กอง
ช่ำง/หน่วยงำน
ภำยนอก
สำนักปลัด กองคลัง/กอง
ช่ำง/กอง
กำรศึกษำ/
หน่วยงำน
ภำยนอก

