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บทที่ 3
การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรบริห ารส่ว นจังหวัด เชีย งราย ในระยะ 4 ปี
พ.ศ.2557-2560 ยึดหลักและแนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนา
ในระดับต่างๆ ทั้ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แนวนโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายและนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ตลอดจนภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังคํานึงถึงศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายและปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย ให้อยู่ดีมีสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสมดุลทุกมิติการพัฒนา เพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่
โดยทิศทางการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับกรอบแนวคิดในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่ว น
จังหวัดเชียงรายที่สําคัญ มีดังนี้
1) แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) มีแนวคิดต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึด
หลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นใน
ทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ
การกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในระยะแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 11 จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุน
ของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็น
รากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม)
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว
และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม สําหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ(ทุนกายภาพ
ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และความคิดสร้างสรรค์ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศใน
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ภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้า
จากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ การพั ฒ นาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11
ได้ กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมาย ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาที่ มี ลํ า ดั บ
ความสําคัญสูง ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อความ
เปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่น คงในชีวิต ได้รับความ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2. พัฒ นาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ต ลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่า ง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์
และภู มิปัญ ญา สร้า งความมั่น คงด้า นอาหารและพลัง งาน ปรับ โครงสร้า งการผลิต และการบริ โ ภคให้เ ป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่ว ม
ของชุมชนรวมทั้งสร้า งภูมิคุ้มกัน เพื่อรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย พิบั ติ
ทางธรรมชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่า ยการผลิตสิน ค้าและบริการบนฐานปัญ ญา นวัต กรรม และความคิด สร้า งสรรค์ ในภูมิภาคอาเซีย น
มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
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เป้าหมายหลัก
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า 5 คะแนน
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมและสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความสําคัญกับการเพิ่ม
ผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 40
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด
1. ดัชนีความอยู่เป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้
สูงสุดร้อยละ 10 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอก
ระบบ ที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
2. จํ า นวนปีก ารศึ กษาเฉลี่ย ของคนไทย ผู้เ รีย นทุก ระดั บ การศึก ษามีคุ ณธรรม จริย ธรรม
สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
3. อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ผลิ ต ภาพการผลิ ต รวมอั น ดั บ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
4. คุณภาพน้ําและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศและสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว
ทั้ ง นี้ สามารถสรุ ป สาระสํ า คั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นต่ า ง ๆ ที่ อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดเชียงรายสามรถนํามาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ได้ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ประกอบด้วยกรอบแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ๆ ดังนี้
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มี
ฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มี
คุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
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1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด
อย่างสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพและความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง
1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสั ง คมและเสริ ม สร้ า งการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส มี ร ะบบตรวจสอบและ
การรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยกรอบแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ๆ ดังนี้
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรส
ที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ํากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน สนับสนุน
การกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และ
ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกช่วงวัยสอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คน
มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดการสร้างนวัตกรรมการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อม
รับฟังการคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรมและซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์
วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัย เสี่ย งด้า นสุขภาพอย่า งเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ
คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะการดุแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพควบคู่กับการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทย
ทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันกับคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริม
ให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
การพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรม
ไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และ
สร้างความเป็นเอกภาพในสังคม
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ประกอบด้วยกรอบแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ๆ ดังนี้
3.1 การพั ฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติที่ เ ป็ น ฐานการผลิต ภาคเกษตรให้ เ ข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น
มุ่งรักษาป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศกั ยภาพทางการเกษตร
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3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒ นาอย่า งต่อเนื่ อง สนั บ สนุน การวิจัย และพัฒ นาของภาคเอกชนสนั บ สนุน การผลิต ทางการเกษตร
ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการนําองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เกษตร อาหาร และพลังงาน
3.4 การสร้ า งความมั่ น คงในอาชี พ และรายได้ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกร มุ่ ง พั ฒ นาระบบการสร้ า ง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
โดยส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรปลู ก ต้ น ไม้ แ ละปลู ก ป่ า โดยชุ ม ชนและเพื่ อ ชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรทํ า
การเกษตรด้วยเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ประกอบด้วยกรอบแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ๆ ดังนี้
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลักดันให้มีบทบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในให้เข้มแข็งและแข่งขัน
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้า งเศรษฐกิจ ให้เ ติบ โตอย่ า งมีคุณภาพและยั่งยืน เน้น การนํา ความคิด สร้า งสรรค์ภูมิปัญ ญาท้องถิ่ น
ทรัพย์สิน ทางปัญ ญา วิจัย และพัฒ นาไปต่อยอด ถ่า ยทอด และประยุกต์ใช้ป ระโยชน์ทั้งเชิงพาณิช ย์ สังคม
และชุมชน
4.3 การพั ฒ นาขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ที่มีป ระสิ ทธิภ าพ เท่า เทีย มและเป็น ธรรม
มุ่งพัฒ นาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกํา ลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับ โครงสร้า งเศรษฐกิจพัฒ นาระบบ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่ง
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์
เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก
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5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
ประกอบด้วยกรอบแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ๆ ดังนี้
5.1 การพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในอนุภูมิภาคต่าง ๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค มุ่งพัฒนา
พื้นที่ ในภูมิภ าคต่าง ๆ ของประเทศให้เ ชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภ าคเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต้
ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซีย น เป็นการพัฒนาด้านความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้สถาบัน การศึกษาทั้งของรั ฐ และเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ย อมรับในระดับ สากล ยกระดับ ทักษะฝีมือ
แรงงาน
5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์
เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
5.5 การสร้า งความเป็น หุ้น ส่ว นทางเศรษฐกิจ ในภู มิภ าคด้า นการพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตป้องกันภัยจากการ
ก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและ ความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมือง ทั้งระบบ
พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และ
ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ํา
5.7 การเสริมสร้า งความร่ว มมือที่ดีร ะหว่า งประเทศในการสนับ สนุนการเจริญ เติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ไม่แสวงหากําไร
5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้างองค์
ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาส
ของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ
การสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวกที่จําเป็น
5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยกรอบแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ๆ ดังนี้
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6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มุ่งรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาฐานระบบข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือ
ในการวางแผนและบริหารจัดการ
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและการขับเคลือ่ นประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.3 การยกระดั บ ขีด ความสามารถในการยอมรั บ และปรับ ตัว ต่ อการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒ นาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริห ารจัด การเพื่อรองรับ กับ
การท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทําแผนที่และจัดลําดับ
พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม
6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามละเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและ
การลงทุน
6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและน้ําเสียชุมชน
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
2) นโยบายบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐ บาลของนายกรั ฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชิน วัต ร ได้จัด ให้มีการจัด ทําแผนการบริห ารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการทํานโยบายได้มาสู่การปฏิบัติ สามารถสรุปสาระสําคัญ
ของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่น่าจะพิจารณาประกอบการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ ดังนี้
2.1) นโยบายเศรษฐกิจ
(1) นโยบายสร้างรายได้
1.1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ จัดให้มีการพัฒนา
การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งหลักประกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปา
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1.2) ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงาน
ในประเทสมาเป็นเวลานานให้ก้าวข้ามไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารคุณภาพสูง เป็น ที่
ต้องการของผู้บริโภคที่มีฐานะและรสนิยมเฉพาะตัว
1.3) ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจ
อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิต
สิน ค้า และบริก ารที่ มีคุณ ค่า และคุณ ภาพสูงซึ่ งจะต้องสร้า งคนที่ มีฐ านความรู้ ความชํา นาญ และความคิ ด
สร้างสรรค์
1.4) ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาที่เป็นการผลิตสินค้าและบริการที่มีพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีมีมูลค่าสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทย รวมถึงการลงทุน
ในการสร้างเมืองใหม่ในพื้นที่ที่เหมาะสม และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ และสภาวะ
แวดล้อมของการลงทุนให้เอื้ออํานวยและดึงดูดนักลงทุน
1.5) เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นระบบ ในทุกระดับชั้นความรู้ และส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความชํานาญ และความคิด
สร้างสรรค์
1.6) ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการเงิน
ภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าหลายฝ่าย โดยจัดมาตรการเตรียมพร้อม
และให้ธุรกิจและประชาชนไทยสามารถปรับตัวเพื่อนแสวงหาโอกาสใหม่และมีความพร้อมรองรับผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน
(2) นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ภาคเกษตร
1.1) เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศและการส่งออก เพิ่มสมรรถนะการควบคุม ป้องกัน
วิ นิ จ ฉั ย และบํ า บั ด โรค การติ ด ต่ อ ระหว่ า สั ต ว์ สู่ ค น การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ด้ า นชี ว ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ และ
การตรวจสอบคุณภาพ
1.2) พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยการฟื้นฟู
ทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการทําประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ ขยายพื้นที่อนุรักษ์
เพื่อการประมงทะเลพื้นบ้าน ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3) เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพาะปลูกลดต้น ทุน การผลิต พัฒ นาระบบการผลิต ที่เ ป็น ขั้น ตอน โดยมีการวางแผนการผลิต และการ
จําหน่ายล่วงหน้าที่แม่นยํา และประสานโครงสร้างพื้นฐานของทางราชการและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สร้างกระบวนการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน
1.4) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ ดําเนินการฟื้น ฟู
สภาพแวดล้อมสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเผชิญกับวิกฤตอาหารโลก
สร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก
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ภาคอุตสาหกรรม
1.1) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญา ใช้เทคโนโลยี
และใช้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ทดแทนอุต สาหกรรมที่ ใช้แรงงานเป็น หลัก โดยส่งเสริมการสร้า งนวัต กรรมจาก
วัฒนธรรมของชาติเพื่อนํารายได้เข้าประเทศ เช่น อุตสาหกรรมถ่ายทําภาพยนตร์ อุตสาหกรรมอาหารไทย
อุตสาหกรรมการกีฬาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการออกแบบ เป็นต้น
1.2) พัฒ นาและส่งเสริมอุต สาหกรรมการเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากลและมีโอกาสในการขยายตลาดเช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารฮาลาล เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกร
ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
1.1) การพัฒนาการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัด
การปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคํานึงถึงการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ
- พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยง
ธรรมชาติศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
- ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้การประกอบการ
และดํา เนิน ธุรกิจ เป็น ไปตามมาตรฐานสากลรวมทั้งพัฒ นามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ย วข้องกับ การท่องเที่ย ว
ตลอดจนปรับปรุงการบริการภาครัฐเพื่อให้สามารถดึงดูดและรองรับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งจากต่างประเทศและใน
ประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าระหว่างประเทศ และศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- พั ฒ นาด้ า นการตลาดและประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ง เสริ ม บทบาทขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และ
การประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
1.2) การพัฒนาภาคบริการ
- เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการให้มีองค์ความรู้ เสริมสร้างวัตกรรม
และทักษะทั้งด้านภาษา มาตรฐานการบริการและการจัดการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าบริการ การเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน มาตรฐานธุรกิจและการ
พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจ
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- พัฒ นาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิต และการตลาดสู่
ระดับภูมิภาคโดยเพิ่มความหลากหลาย มูลค่า ความสมารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็น
แหล่งสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศและรายได้ท้องถิ่น เช่นการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจการประชุม
และการแสดงสินค้าการศึกษานานาชาติ การก่อสร้างธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจออกแบบแฟชั่น ธุรกิจอัญมณี
การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและ
นันทนาการ
1.3) การพัฒนากีฬา
- ส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก จัด ให้มี
การแข่งขันกีฬาและกีฬาคนพิการโลกที่สําคัญ ๆ ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับกีฬาระดับภูมิภาคและระดับโลก
เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเป็น “ทีมไทยแลนด์”
- จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่ง
อํานวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬา
ประจําศูนย์และสนามกีฬา
- จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
และมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้มีความสามารถสูงด้านกีฬาในระดับนานาชาติ ให้สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติ
ที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของประเทศ
- พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ พร้อมไปกับการพัฒนาผู้ฝึกสอนและ
ผู้ตัดสินให้ได้มาตรฐานสากล
การตลาด การค้า และการลงทุน
1.1) ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมเพื่อป้องกันการผูกขาดตัดตอน
ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2) ปรับ ปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมการให้สิทธิป ระโยชน์
แก่ธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวการกีฬา และบริการ โดยเน้นกิจการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
1.3) พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ การผลิตสินค้าและ
บริการอัน เป็นที่ต้องการของผู้บริ โภคในตลาดโลกซึ่งพัฒนาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ใช้
นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยคํานึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการ
ระบบขนส่งสินค้าและบริการ
1.1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง ระบบประปา และระบบไฟฟ้า
ให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างโอกาสการกระจายรายได้ กระจาย
เศรษฐกิจ และกระจายการลงทุนสู่ชนบท รวมทั้งกํากับดูแลอัตราค่าบริการที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และ
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์และการคุ้มครองผู้บริโภค
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1.2) ขยายการให้บริการน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนใน
ทุกพื้น ที่ และสร้างการเข้าถึงบริการน้ําสะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่ว ประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
1.3) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงกับ
ฐานการผลิตและฐานการขนส่งออกของประเทศ รวมทั้งเร่งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระบบรางของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว
(4) นโยบายพลังงาน
1.1) สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและ
ประเภทพลังงานให้มีความหลากหลาย เหมาะสมและยั่งยืน
1.2) ส่งเสริมและผลักดันการอนุลักษณ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใช้
พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และ
อาคาร สถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกลการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและ
แก้ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างจิตสํานึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพให้เป็น
ระบบจริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน
(5) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเร่งรัดพัฒนาโครงข่าย
สื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม และการแข่งขันที่เป็นธรรม
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยลด
ความเลื่อมล้ําระหว่าสังคมเมืองและชนบท
1.2) ส่งเสรมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งาน
ตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลักดันให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจ การโทรคมนาคมแห่ง ชาติ ใช้กองทุน วิจั ย และพัฒ นากิ จ การกระจายเสี ย ง กิจ การโทรทัศ น์และกิจ การ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะจัดให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานการให้บริการในพื้นที่
สาธารณะ สถานที่ ร าชการ และสถานศึ ก ษาที่ กํ า หนดโดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ กํ า หนดเป็ น เงื่ อ นไข
ให้ผู้ประกอบการจัดให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
1.3) ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งดํารงรักษาเพื่อสิทธิอันพึงได้ของประเทศในการใช้
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพื้นผิวโลก
1.4) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมซอฟแวร์ ฮาร์ ด แวร์ และ
อุต สาหกรรมที่เกี่ย วข้อง และจัด ให้มีกลไกสนับสนุน แหล่งทุนสําหรับ ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค
2.2) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
(1) นโยบายการศึกษา
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1.1) เร่ง พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา โดยการปฏิร ูป ระบบความรู ้ข องสัง คมไทย
อันประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตําราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่
ก้า วหน้า และได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เ ป็น สากลและภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่า น พร้อมทั้งส่งเสริม
การเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศและภาษถิ่น เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการ
ผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน พัฒนาระบบศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความรู้คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดย
การกระจายอํานาจสู่พนื้ ที่ให้เสร็จสนบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อม
1.2) สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึง
การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมี
คุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่า งเรียนอย่างเหมาะสม และสนับ สนุน
การสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงาน
กับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หา
ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ
1.4) เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียน
แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แห่ ง ชาติ เ พื่ อ เป็ น กลไกในการเปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ การเรี ย นรู้ ใ ห้เ ป็ น แบบผู้ เ รีย นเป็ น
ศูนย์กลาง
1.5) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ การเปิดเสรีป ระชาคม
อาเซียน โดยร่ว มมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากํา ลังคนให้มี
คุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ
(2) นโยบายแรงงาน
1.1) ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานทํา ในระบบสามารถเข้า ถึงข้อมูล ข่า วสารตํา แหน่ง
งานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถรับทราบข้อมูล
ของผู้ต้องการมีงานทําได้ทุกระดับความต้องการ
1.2) ให้การคุ้มครองตามกฎหมาย โดยให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยในการทํางาน
และสวัสดิการแรงงาน และดูแลหลักประกันความมั่นคงในการทํางานแก่ผู้ใช้แรงงาน
1.3) เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็น
แรงงานมีฝีมือ โดยภาครัฐ จะทํา งานร่วมกับ เอกชนเพื่อนํา ไปสู่เ ป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้
แรงงานมีฝีมือทั้งระบบ
(3) นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
1.1) ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบ
อย่างมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ จัดให้มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และเร่งผลิตบุคลากร
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ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เพิ่มขีดความสามารถของ
โรงพยาบาลระดับต่าง ๆ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิในเขต
เมืองและชนบทที่สมบูรณ์แบบทั่วประเทศ
1.2) จั ด ให้ มี มาตรการสร้ า งสุ ข ภาพโดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ลดอั ต ราป่ว ย ตาย และ
ผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และ
โรคมะเร็ง อย่างมีบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต่การมีน โยบายสาธารณะที่เ อื้อต่อการลดปัจจัยเสี่ยงทาง
สุขภาพ จัดให้มีการสื่อสารสาธารณะของรัฐเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้ความรู้ป้องกันโรคเพื่อการ
ดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การให้บริการ
เชิงรุก
1.3) พัฒ นาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็น นักจัด การ
สุขภาพชุมชนขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานที่จําเป็นเพื่อให้สามารถเป็น
กําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน ที่
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
1.4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์
วัยบรรลุนิติภาวะวัยชรา และผู้พิการ สนับสนุนโครงการส่งเสริมเชาว์ปัญญาของเด็ก และให้ความช่วยเหลือ
แนะนํา ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เผยแพร่ให้ความรู้และดูแลป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัย รุ่น และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สนับ สนุน โครงการจัดตั้งศูน ย์
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งให้มีระบบการฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน
จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ความรูด้ ้านสุขภาพผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
1.5) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยง
การหมกมุ่นมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด
(4) นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1.1) เร่งดําเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการร่วมเทิดทูน
สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบาย โดยน้อมนํา
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้แก่รัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้วยการทํางานตั้งใจให้ประเทศเป็นที่อยู่สบายในโลกที่มีความวุ่นวาย
1.2) อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทํา นุบํา รุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ส่งเสริม
การปรับปรุงองค์กรและกลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนาเพื่อให้การบริหารจัดการ ส่งเสริม และทํานุบํารุงศาสนา
มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของ
ทุกศาสนาเพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนใช้หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น
1.3) อนุรักษ์ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์รวมถึงอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดง ทั้งที่
เป็นมรดกของชาติและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นมรดกไทยมรดกโลกของคนรุ่นต่อไป
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1.4) สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี้
- สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสําคัญต่อ
บุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อเป็น แม่พิมพ์ ในการถ่า ยทอดภูมิปัญ ญาองค์ความรู้ รวมถึงเป็น ทูต วัฒ นธรรม และเป็น แบบอย่า งและ
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่อนุชลรุ่นต่อไป
- ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และเชื่ อ มโยงทางวั ฒ นธรรมและเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่และ
เทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อเคลื่อนไหว สรคดีและภาพยนตร์ รวมทั้ง
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารอันทันสมัย
1.5) นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทสมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ โดยนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และนํามาซึ่งรายได้สู่ชมุ ชน
1.6) พัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและการนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยเกิด
การเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผู้อ่าน และเกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่าง
สร้างสรรค์เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในสุนทรียะของศิลปะ
1.7) ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่
ครอบคลุม ทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน
(5) นโยบายความมั่นคงชีวิตและสังคม
1.1) ส่งเสริมการพัฒ นาให้ครอบครัว และสังคมไทยมีความมั่น คงอบอุ่น โดยเพิ่ม
สัมพัน ธภาพที่ดีร ะหว่ า งสมาชิก ในครอบครัว เชื่อมโยงเป็น เครือ ข่า ยครอบครัว รวมทั้งพั ฒ นาความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองรู้จักใช้ประโยชน์อย่างเท่าทันเพื่อลดช่องว่างระหว่างสมาชิก
ครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และผู้นําทางศาสนาให้สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
ประชาชนในแต่ละชุมชนเพื่อเชื่อมประสานระหว่างบ้าน ศาสนา โรงเรียน
นอกจากนี้ จะส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
โดยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว และ
ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1.2) สร้า งหลักประกัน ความมั่น คงในศัก ดิ์ศ รีแ ห่ง ความเป็น มนุษ ย์ ด้ว ยการขจัด
การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ
1.3) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ด้วยการ
พัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน และเยาวชนทุกช่วงวัยให้มรความรู้คู่คุณธรรม
ให้ความสํา คัญ ในการเลี้ย งลูกด้วยนมแม่ ในช่ว ง 6 เดือนแรก สนับสนุน ให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัย เรียนให้มี
คุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมควบคู่กับการเรียนรู้
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จากกิจกรรม ในลักษณะต่า งๆ เพื่อสร้า งความฉลาดทางปัญ ญาและความฉลาดทางอารมณ์ ให้แก่เ ด็กและ
เยาวชนของชาติ
1.4) สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค
ด้วยการปกป้องสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว และดึงศักยภาพ
ของสตรีให้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
และสาธารณะสุขแก่สตรีทั้งในเมืองและชนบทเพื่อให้มีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้มีหลักประกัน
ในการดํารงชีวิต พัฒนาศักยภาพของศูนย์พึ่งได้เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวรวมถึงจัดตั้งกองทุนเพือ่ พัฒนาบทบาทสตรีไทยให้เท่าทันโลกยุคใหม่
1.5) เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ สําหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การ
สงเคราะห์ จัดการศึกษา สวัสดิการ รวมถึงอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต้หลักคิดที่ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูงสมควรให้มามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง
1.6) ลดอุบัติภัยและการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด ส่งเสริมการ
เรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย และถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องดําเนินการอย่าง
เข้มข้นในทุกพื้นที่ของประเทศ
2.3) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเร่งให้มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับ
การป้องกัน การลักลอบบุกรุกทําลายป่าไม้และสัต ว์ป่า ส่งเสริมการบริหารจัด การป่าแบบกลุ่มป่า ป่าชุมชน
อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สนับสนุนการจัด การอย่างมีส่ว นร่วม และให้คนกับ ป่าอยู่ร่วมกันใน
ลักษณะที่ทําให้คนมีภารกิจดูแลป่าให้มีความยั่งยืน
(2) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง โดยการฟื้นฟูทะเลไทย จัดสร้างและขยาย
ปะการังเทียมและหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
อุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐานนิเวศอย่างมีส่วนร่วม
(3) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการปรับปรุงกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน ส่งเสริมการใช้หลักการ
บุคคลที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และหลักการการตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศอย่างเป็น
รูปธรรม
(4) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินกิจกรรม และการปรับพฤติกรรม
การผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครื อข่ า ยอาสาสมัค รพิทั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ให้ความสํา คัญ แก่ค วามร่ ว มมื อระหว่า ง
หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
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(5) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ โดยการจัดให้มีการบริหารจัดการน้ําใน
ระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงศักยภาพของลุ่มน้ํา จัดหาและจัดสรร
น้ําให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วยการบูรณาการระบบน้ําในประเทศทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา สนับสนุนเกษตรกรทํา
แหล่งน้ําในไร่นาพร้อมการผันน้ําจากลุ่มน้ําอื่น ๆ และการจัดสร้างระบบโครงข่ายน้ําอย่างมสีประสิทธิภาพทั่วถึง
ตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค
(6) สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับ และปรับ ตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์และคาดการณ์
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศและภัย ธรรมชาติในระดับ ประเทศและระดับ พื้น ที่ จัด ทํา
ยุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ความแปรปรวนในปัจ จุบัน เพื่อให้เ ป็น ฐานกับ การรับ มื อความเปลี่ย นแปลงในระยะยาว ป้อ งกัน ภั ย พิบั ติ
โดยเฉพาะน้ําท่วม สึนามิ แผ่นดินไหวและดินถล่ม สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น
เพิ่มขีดความสามารถในระดับชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่าง ๆ
(7) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชน ท้องถิ่นส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกับต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและช่วยลดมลพิษ จัดหาบุคลากร
ทางวิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนา
เครือข่ายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและภาคีอื่น ๆ สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งการฟื้นฟูดินและการป้องกันการชะล้างทําลายดิน ดําเนินการศึกษา
สํารวจและกําหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน
2.4) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
(1) เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ โดยพัฒนาความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจําวันให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้สาธารณะเพิ่มขึ้น
(2) สนับ สนุน และส่ง เสริ ม ให้ เ กิด การลงทุ น และความร่ว มมือ ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน
รวมทั้งสถาบัน การศึกษาขั้นสูงให้เ กิดการวิจัยและพัฒ นา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการบริการโดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น สาขา
ความหลายหลายทางชีวภาพ
(3) ส่ ง เสริ ม การใช้ ข้ อ มู ล เทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติการวางแผนการผลิต ด้า นการเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.5) นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(1) ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
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1.1) พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่าง
มีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ทําให้บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ทั้งการดูแลพื้นที่การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ปกติ และการปฏิบัติราชการตามระเบียบ
วาระงานพิเศษพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการประชาชน โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
1.2) เสริมสร้า งประสิทธิภ าพของระบบบริหารงานแบบบูร ณาการอย่างต่อเนื่อง
ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรั ฐพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบ
การบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคล
ผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ
1.3) พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีที่สามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐาน
ของความรู้ความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารแก่ประชาชน
1.4) พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการ โดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาประเทศและสร้ า งผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงในระบบราชการ ตลอดจนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ ดี ขึ้ น โดยเฉพาะข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ระดั บ ต้ น ซึ่ ง จะปรั บ
ค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เพียงพอแก่การดํารงชีวิตดูแลครอบครัว
1.5) เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ข้าราชการเป็น
ที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน รวมทั้งบุคลากร
ขององค์กรอิสระต่อสาธารณชน และเปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพิ่มขึ้น พัฒนา
และนํา มาตรการทางสังคมมาใช้ควบคู่กับ การบังคับ ใช้กฎหมายเพื่อป้องกัน และปราบปามการทุจ ริต และ
ประพฤติมิชอบ
1.6) สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง รวมทั้ง
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่งร่วมกันจัดบริการสาธารระบางอย่าง โดยคํานึงถึงความจําเป็น
และความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น
1.7) พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้นโดยการวางระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการติดตาม เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เกิดความสุจริตและ
มีประสิทธิภาพ
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1.8) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ประชาชน
มีส่ว นร่ว มกํา หนดนโยบายและวางแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมทั้ง ในระดับ ชาติและท้องถิ่น โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมเสนอความคิดเห็น ปัญหา และแนวทางแก้ไขและ
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
1.9) ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชนโดยเฉพาะระบบการตรวจสอบ
กิจการที่โปร่งใส และสนับสนุนให้ภาคเอกชนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคม โดยการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพื่อสร้างความเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม
(2) กฎหมายและการยุติธรรม
1.1) ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการ
เชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อ
การคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาสการคุ้มครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน
1.2) ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม จัดให้มี
กลไกการบริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า เพื่อป้องปรามและแก้ไข
อาชญากรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยมาใช้ในการควบคุมอาชยากรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็น
พลังแผ่น ดิน ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ ไขปัญหาอาชญากรรม โดยให้หน่วยงานของรัฐ ที่เ กี่ยวข้อง
สนับสนุนในการจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงและรับข้อมูลสารสนเทศซึ่งรวมถึงกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุโทรคมนาคม
(3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ
สื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
1.1) ส่งเสริมพัฒ นากิจ การสื่อสารมวลชนทั้งทางด้า นเทคโนโลยี เครือ ข่า ย และ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรค์ต่อการทําหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการสมัยใหม่ และ
ส่งเสริมให้สื่อมวลชนร่ว มเป็น ผู้นํา ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศโดยเพิ่มรายการที่เ ป็น ประโยชน์ต่อ
ประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติต่าง ๆ
หรืออื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยประสานความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
1.2) ส่งเสริมให้สื่อมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการสร้างดุลยภาพของข่าวสาร
3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
3.1) วิสัยทัศน์(Vision)
“ประตูทองการค้าสู่โลก โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้าํ ป่าสมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข”
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3.2) พันธกิจ(Mission)
1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ดํารงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ
4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
3.3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ :
“ประตูการค้าสู่สากลบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ”
3.4) เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS)
2. เพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS, AC และประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น
3. เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมนําสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม
สู่ตลาดโลก
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพิ่ม
มูลค่าการท่องเที่ยวเพี่อเพิ่มรายได้
5. รั ก ษาความ อุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากร ธรรมชาติ ส ร้ า งภาคี ใ น การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ
ยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน
3.5) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริ ม สร้ า งสภาพแวดล้ อ มในพั ฒ นาการค้ า การลงทุ น และโลจิ ส ติ ก ส์ เ ชื่ อ ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
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1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอื่นภายในประเทศและเพื่อนบ้าน
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดยจัดตั้งศูนย์
บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล
วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับ และจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ภาคเกษตร และ
อุตสาหกรรม การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่ ม ผลิ ต ภาพและคุ ณ ภาพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร โดยเน้ น ความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุง
คุณภาพการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร
2) ส่งเสริมและสนับ สนุน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้า งนวัตกรรม และมูล ค่า เพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
3) สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจําหน่ายเฉพาะกลุ่ม (Niche Product)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับ สนุ น การยกระดั บการพั ฒนาสัง คม การท่ องเที่ ยวเชิง อนุ รัก ษ์
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัวและชุมชนในการดูแล
ป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพร้อมในการปรับตัวสู่สังคม
ผู้อาวุโส ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน
2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดยปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม
และส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยว กับประเทศในกลุ่ม GMS
3) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุชนมีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
แนวทางการพัฒนา
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1) พั ฒ นาคุ ณ ค่ า ความหลากหลายทางชี ว ภาพ และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยการจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ
2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ปัญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ําและป่าชุมชน การจัดทํา Food Bank
การจัดทําฝายต้นน้ําแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การป้องกันไฟป่ารวมทั้งการส่งเสริมอาชีพในชุมชนในพื้นที่
ป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง
3) พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยี GIS
ในการจัดทําฐานข้อมูลและนําไปใช้
4) สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตสํานึก
และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและบูรณาการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
4.1) วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย(Vision)
“เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นําการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
4.2) พันธกิจ (Mission)
1) สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น การท่ อ งเที่ ย ว การเกษตร และ
อุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิตได้แก่ การพัฒนา
โครงสร้ า งพื้น ฐาน การบริ ห ารจั ด การแหล่ง น้ํา เพื่ อ การเกษตร การพัฒ นาที่ดิ น ให้ มีป ระสิท ธิภ าพ ภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) จรรโลงวัฒ นธรรม ศาสนา ศิ ล ปะ ทุน ทางสั งคมของล้ า นนา การพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน
4) เสริมสร้า งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในพื้น ที่ปกติและชายแดน ป้องกัน และ
ปราบปรามปัญหายาเสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
5) ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ
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4.3) เป้าประสงค์ ( Goal )
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ Logistics เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
ประเทศ GMS และกลุ่มประเทศอาเซียน + 6
2. เพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าการเกษตร , OTOP,SMEs ไปยังประเทศ GMS และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน + 6 และประเทศอื่นๆ
3. เพื่ อน้ อมนํา หลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งเป็น แนวทางหลั กในการสร้ า งภูมิ คุ้ม กัน ใน
การสร้างคน สังคม ที่มีคุณภาพและความมั่นคงของชาติ
4. เพื่อดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืนใหม่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาขีด ความสามารถในการแข่งขัน ด้า นการค้า การลงทุน การเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ย วและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ
ASEAN
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้บ ริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เ ป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน
5) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
(พ.ศ. 2557-2560)
5.1) วิสัยทัศน์(Vision)
“ ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ”
5.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ํา สะพาน ท่าเทียบเรือ และการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง การพัฒนาพืช
เกษตร สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.3 พั ฒ นางานด้ า นการผั ง เมื อ ง การขนส่ ง และการวิ ศ วกรรมจราจร การดู แ ลรั ก ษาที่
สาธารณะ และงานควบคุมอาคาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน
การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และ
การจัด การตลาด เพื่ อ ให้เ กิ ด ความยั่ ง ยืน ในอาชี พทั้ ง ภาคเกษตรกรรม ภาคอุ ต สาหกรรม และหั ต ถกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึง
การตลาด
2.3 การพัฒ นาระบบชลประทาน หรือการพัฒ นาแหล่ง น้ํา และระบบบริห ารจัด การน้ํา
เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์
ที่ขาดแคลนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์และพันธุ์สัตว์ ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกร
ในพื้นที่ด้านการผลิต การแปรรูป การจําหน่ายและการตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.5 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตาม
ศักยภาพของพื้นที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.3 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่
คํานึงถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา
3.5 ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคมและค่านิยมล้านนา
เชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน
3.6 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
3.7 ประสานและสร้างความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและ
ศักยภาพกําลังแรงงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับ สนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย
4.2 สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์ทางเลือกในการดูแลและรักษาสุขภาวะชุมชน
4.3 ส่งเสริมและสนับ สนุน การอนุรักษ์สืบ สานวัฒ นธรรมล้า นนา จารีต ประเพณีและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
4.5 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน ถาวร
และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
4.6 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสําคัญกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ให้ได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม
4.7 สนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ
กลุ่มผู้ไม่มีงานทํา เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทํา
และมีรายได้เพื่อการยังชีพ
4.8 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน
การให้ความสําคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
4.9 ส่งเสริมและสนับ สนุนงานป้องกันและแก้ ไขปัญ หายาเสพติดอย่า งเป็น ระบบ ปัญ หา
อาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
4.10 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา
4.11 ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ
ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
5.2 เสริมสร้า งความร่ว มมือและสร้างจิตสํา นึกให้กับประชาชน ในการดํา เนิน การอนุรักษ์
การคุ้มครองดูแลและบํา รุงรักษาป่า ไม้ น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้เ กิด ประโยชน์และเกิด
ผลสําเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดําริ
5.3 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง
ประหยัด การใช้พลังงานทดแทนและการลดมลพิษ และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
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5.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายต้นน้ํา (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ําและ
ตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น
6.2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความถูกต้อง
ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน
6.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ในด้า นการคลัง
วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อ
การแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหา
จราจรการลดอุบัติเหตุ และการบริหารจัดการ
6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในจังหวัด
6.7 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.8 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.9 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน
6) นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
นายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเชียงราย (นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช) ได้ว างกรอบการ
พัฒ นาองค์การบริหารส่ว นจังหวัด เชีย งราย ซึ่งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเชีย งราย
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 โดยแบ่งนโยบายการพัฒนาออกเป็น 7 ด้านหลัก คือ
1) นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา
“การศึ กษาดี มีร ายได้ ทุ กวัย ได้ รับ การดูแ ล ทํา งานโปร่ง ใส ตั้ งใจส่ง เสริ ม เพิ่ มศั กยภาพ
สู่อาเซียน” โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1.1 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ Discovery Center ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย T.K. Park
ห้องสมุดมีชีวิต
1.2 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โดยการที่จะเปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรการกีฬา / หลักสูตรทั่วไป
1.3 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก
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1.4 สนับ สนุน ในทุก ด้า นแก่ โ รงเรี ย นระดับ ประถมศึก ษา มัธ ยมศึกษาและการศึก ษาของ
คนพิการ ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
1.5 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการ WI – FI ฟรี ทุกอําเภอ
1.6 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เกิดความเท่าเทียมกันทั่วทั้งจังหวัด
1.7 ส่งเสริมเรีย นรู้คุณธรรม โดยความร่วมมือกับสถาบัน ทางศาสนา เข้ามามีส่วนร่วมใน
การเผยแพร่ความรู้ โดยนําหลักธรรมมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
1.8 จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนพิ เ ศษ (กวดวิ ช า) ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น เพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างมีศักยภาพ เป็นการเพิ่มคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
1.9 ส่งเสริมการกีฬาสําหรับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดให้มีลานกีฬาประจําโรงเรียน
1.10 สนับสนุนครูส อนภาษาอาเซียน ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น
ให้กับโรงเรียนของรัฐ
1.11 จัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่จบการศึกษา และอยู่ระหว่างการรองาน
2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนจังหวัดเชียงราย อยู่ดีมีสุข สามารถดํารงชีวิต อยู่ใน
สัง คมอย่า งมีค วามสุ ข มี ร ายได้ เ พีย งพอต่ อการดํ า รงชีวิ ต ตลอดถึ งมี ร ายได้เ สริม และสามารถดูแ ลคนใน
ครอบครัวได้ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.1 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและ
การจัดการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
2.2 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.3 จัด ให้มี ต ลาดกลางเพื่อ จํ า หน่า ยผลผลิ ต ทางการเกษตร และเพิ่ มมู ล ค่ า ผลผลิ ต ด้ ว ย
การส่งเสริมการแปรรูป โดยเชื่อมโยงกับสหกรณ์การเกษตร
2.4 ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงราย เป็นตลาดกลางในการผลิตและจําหน่ายยางพารา
2.5 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนซื้อหรือจํานําสินค้าทางการเกษตร
2.6 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกล ทุกอําเภอ
3. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
การอยู่ร่วมกันของคนต่างเพศ ต่างอายุ ต่างความรู้ ตลอดถึงมีภูมิหลังที่ต่างกันย่อมก่อให้เกิด
ปัญหาหลากหลายตามมา เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสุขาภิบาล ปัญหามลภาวะ ปัญหาความสงบเรียบร้อย
และความมั่น คง ซึ่งปัญ หาเหล่า นี้ส ามารถป้องกัน และแก้ ไขได้ โดยอาศัย คนในสังคมได้ร่ว มกัน คิด ร่ว มกั น
รับผิดชอบโดยมีองค์กรภาครัฐ เอกชน ตลอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางสังคม ได้ส่งเสริมและดําเนินการ
พัฒนาสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม พัฒนาสังคมจังหวัดเชียงราย ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ เกิดความเสมอภาค
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และผู้คนในสังคมมีชีวิตที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
3.1 ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน ดังนี้

80
3.1.1 ใส่ใจดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนตั้งแต่ในครรภ์ โดยดูแลสุขภาพของ
มารดาตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนบํารุงครรภ์เพื่อแม่และเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ๓ ขวบ
และดูแลทุกช่วงชีวิต จนถึงวัยสูงอายุ
3.1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งการฟื้นฟู ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3.1.3 ส่งเสริมคนพิการให้มีการศึกษา มีงานทํา มีสุขภาพดี
3.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ
3.1.5 การป้องกันและระงับการระบาดจองโรคติดต่อ
3.1.6 ส่งเสริมให้มีโรงพยาบาลโรคไตในจังหวัดเชียงราย
3.2 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชน โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
3.2.1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนาของทุกศาสนา
3.2.2 อนุรักษ์ สืบสานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2.3 ส่งเสริมวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และประเพณีท้องถิ่น
3.3 ให้การบริการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทุกประเภท
3.3.1 จั ด เตรี ย มบุ คลากรและงบประมาณ เพื่อสนับ สนุน เตรีย มการป้ องกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท
3.3.2 ปรับ ปรุงระบบการให้ความช่ว ยเหลือผู้ป ระสบภัย โดยมีการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้สามารถดําเนินการร่วมกันแก้ไขช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
3.4.1 ส่งเสริมการกีฬาขั้นพื้นฐาน การกีฬาเพื่อสุขภาพ และการกีฬาพื้นบ้าน
3.4.2 ส่ งเสริมและพัฒ นาการกีฬ าเพื่ อความเป็น เลิ ศ และสู่ ความเป็น อาชี พของ
เยาวชนและประชาชน
3.4.3 พัฒนาและปรับ ปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
3.4.4 สนับสนุนให้มีศูนย์ออกกําลังกายสําหรับทุกเพศทุกวัย ภายใต้การดูแลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยจะปรับปรุงสนามกีฬากลางให้เป็นปอดของคนเชียงราย
3.4.5 ส่งเสริมกีฬาสําหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
3.5 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
3.5.1 สนับสนุนในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครทุกลุ่มทุกองค์กรในชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน
3.5.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งหมอเมือง หมอพื้นบ้าน
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3.5.3 ส่งเสริม ปลูกฝังและพัฒนาจิตสํานึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน
ประชาชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาชุมชนมากขึ้น
3.5.4 ส่งเสริมบทบาทสตรีโดยผ่านเครือข่ายองค์กรสตรีทั้งจังหวัด
3.5.5 ส่งเสริมการสร้างความเป็นธรรมในสังคม การสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชน
เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย
4. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
การเมืองและการบริหาร เป็นสิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลในองค์กร
และให้ ป ระชาชนมี ส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ จึ งจะทํา ให้ องค์ก รสามารถดํา เนิ น การพัฒ นาได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถดําเนินการพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตอบสนองได้อย่าง
ตรงเป้าหมายตามความต้องการของประชาชน ได้กําหนดนโยบายการพัฒนาการเมืองและการบริหาร โดยจะ
ดําเนินการ ดังนี้
4.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา และการบริหารงานของท้องถิ่น
4.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง
4.4 ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
4.5 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
4.6 การบริหารงานที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจตัดสินใจ และทํางาน
เป็นทีม
4.7 จัดทําแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น โดยจัดให้โครงการ อบจ.เชิงรุก (อบจ.สัญจร) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นศูนย์กลาง
การประสานงาน ประสานแผน ประสานการพัฒนาในทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
4.8 จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยการจัดให้มี
“ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Chiangrai Clinic Center)”
เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการอันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
4.9 ส่งเสริมและฟื้นฟูกิจกรรมกลุ่มมวลชลต่าง ๆ เพื่อสนองตอบนโยบายปรองดอง ความสามัคคี
ในหมู่ประชาชน โดยการฟื้นฟูกิจการลูกเสือชาวบ้านและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย
5. นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย
เป็นจังหวัดที่คนส่วนใหญ่ของประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติต้องการที่จะมาเยือน การพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม จึงเป็นหัวใจสําคัญที่จะต้อง
เร่งรัดดําเนินการ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
5.1 ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคเหนือเปิดประตูสู่อาเซียน
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5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม ให้เป็น ที่
แพร่หลาย
5.3 พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ ดี ขึ้ น และวางแผนพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่
เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสู่ประชาชนในท้องถิ่น
5.4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานที่เกินศักยภาพของเทศบาล และองค์การ
บริห ารส่ว นตํา บล ทั้งระบบถนน ไฟฟ้า ประปา และแหล่งน้ํา ให้มีมาตรฐานรองรับ การท่องเที่ย ว ซึ่งเป็ น
ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ไปพร้อมกัน
6. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน้ํา ภูมิอากาศ พื้นดินและป่าไม้ เป็นสิ่ง
สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ใ นทุ ก ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ถ้ า ในชุ ม ชนมี ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีการบริหารจัดการให้ถูกต้อง ก็จะทําให้ชุมชนสามารถดํารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพภูมิอากาศที่ดี ไม่มีปัญหามลภาวะเป็นพิษ และลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
6.1 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
6.1.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รวมและ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
6.1.2 การศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้
ในการใช้พลังงานทดแทน
6.1.3 สร้างจิตสํานึก และความตระหนักให้แก่ประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
6.2 บํ า บั ด และฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดถึ ง ดํ า เนิ น กิ จ กรรมตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
6.3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา สนับสนุนและส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ทําให้ผืนป่าชุ่มชื่น
6.4 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร โดยการซ่อมแซมและก่อสร้างเหมืองฝาย
ขุดลอกคูคลองเพื่อกักเก็บน้ําและเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
6.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยการเจาะบ่อบาดาล เพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
6.6 แก้ไขปัญหาในเรื่องหมอกควัน ด้วยการลดการเผาไหม้ของเศษไม้หรือวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตร เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด ฯลฯ ด้วยการส่งเสริมให้นําวัสดุดังกล่าว มาทําเป็นปุ๋ยหมักโดยจัดหา
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการทําปุ๋ยหมักมาให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหามลภาวะอย่าง
ยั่งยืน
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6.7 ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาแม่น้ํ า สายหลัก ของจัง หวั ด โดยการบริห ารจั ด การให้เ ป็น ระบบ
โดยป้องกันปัญหาน้ําท่วมและมีน้ําพอเพียงในฤดูแล้ง
7. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารภายในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
ในการที่จะทําการบริหารงานระหว่างรัฐ และเอกชน ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรของ
ภาครัฐ ควรที่จะมีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียมหรือมากกว่าภาคเอกชน รวมไปถึงความพร้อมทางด้านต่าง ๆ เช่น
เครื่องมือและอุปกรณ์การให้บริการประชาชน เป็นต้น เพื่อที่จะสามารถประสานงานและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
7.1 ส่งเสริมการจัดอบรมบุคลากร ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในด้านที่จะช่วยส่งเสริม
การพัฒนานโยบายด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการให้บริการและประสานงานในการให้บริการ
ประชาชน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางนโยบายต่อไปในอนาคต
7.2 พัฒนาช่องทางในการให้บริการ และประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ภายใต้
การบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
7.3 ส่งเสริมให้มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาด้านเครื่องมือและระบบการทํางาน
ทั้งทางด้าน Hardware และ Software ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง
7.4 ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มีความเหมาะสม
ต่อความต้องการของประชาชนทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสังคม ทั้งระดับประเทศและระดับโลกที่จะต้อง
รวดเร็วฉับไว ชัดเจน มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
7.5 มุ่งเน้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น จากความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน
มากกว่าการจัดการจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว
ตามนโยบายที่ ไ ด้แ ถลงไปแล้ ว นั้น เป็ น การกํ า หนดเพื่อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อมเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 เป็นการเปิดประตูสู่อาเซียน และเป็นนโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
จริ ง สามารถดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น รู ป ธรรมได้ โดยจะปรุ ง ปรุ ง แผนพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเชียงราย เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
7) อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
7.1) ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
พ.ศ.2552 มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังต่อไปนี้
(1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย
(2) จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
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(4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
(5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งสรรให้แก่ให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
(6) อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล
(7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(7 ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(8) จัดทํากิจการใด ๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทําทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(9) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ตามกฎกระทรวงกําหนด
7.2) อํานาจหน้าทีต่ ามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540(1) มาตรา 45
ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร่วมดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา
(1) จัดให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) บําบัดน้ําเสีย
(4) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) วางผังเมือง
(6) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วย
ทางหลวง
(7) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ํา
(8) จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด
(9) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(10) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
(11) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) จัดให้มีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะและ
สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสําหรับราษฎร
(13) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ
(14) ป้องกันและบําบัดรักษาโรค
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(15) จัดตั้งและการบํารุงสถานพยาบาล
(16) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
(17) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
(18) กิจการที่ได้มีการกําหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
7.3) ภารกิ จ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ภายใต้ ข้ อ บั ญ ญั ติ ต ามกฎหมาย มาตรา 17
แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจและหน้า ที่ใ นการจัดระบบบริก ารสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(5) การคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) การจัดการศึกษา
(7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(10) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(11) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
(13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ํา
(14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือ
ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
(16) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
(17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
(20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
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(24) จัด ทํากิจการใดอันเป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขต
และกิจการนั้นเป็นสมควรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดําเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่นอื่น
(26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(28) จัดทํากิจกรรมอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(29) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
7.4) ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใต้ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 กําหนดอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ลักษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริการสาธารณะ
ในเขตจังหวัด
(1) ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
(2) เป็น การดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปดําเนินงานที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถ ดําเนินการได้เอง
(3) เข้า ไปดําเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องหรือมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป
ข้อ 2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด
โดยการสร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อนําไปสู่ การใช้จ่ายงบประมาณ
ในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลและ คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
(2) การก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือ
มีการเกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในลักษณะที่เป็นเครือข่าย หลักในการ เชื่อมโยงกับ
แผนงานโครงการที่ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด
(3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนในระดับ จังหวัด และไม่เ ป็นการซ้ําซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในจังหวัด โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด
(4) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน
การพาณิชยกรรมของจังหวัด
(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การทําหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด
(6) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรแก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
(7) ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอน
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ที่ต้องทํา”
ข้อ 3 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระทําได้แต่เฉพาะ
กรณีที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะต้องดําเนินการเอง แต่ไม่สามารถดําเนินการเอง
ได้ เนื่องจากเป็น งานปฏิบั ติซึ่งจะต้องใช้เ ทคนิควิช าการสูง และหน่ว ยงานของรั ฐ นั้น มีความสามารถที่จ ะ
ดําเนินการได้ดีกว่า และผลของการให้สนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดการสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในจังหวัดจะกระทําได้ในกรณีที่
เร่งด่วนและจําเป็น หากไม่ดําเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชนการให้การ สนับสนุน
แก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมความสามารถดําเนินการ โดยใช้ศักยภาพ
ของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุน
ในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปดําเนินการแทน
ข้อ 4 หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดําเนินงานตามอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่ว นจัง หวั ด ตามที่ กํา หนดไว้ ใ นข้อ 1 ข้ อ 2 และข้อ 3 ให้ผู้ว่ า ราชการจั งหวั ด ทํ า หน้า ที่ ใ นการวิ นิจ ฉัย และ
ดําเนินการตามประกาศนี้
7.5) ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใต้ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 กําหนดอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไว้ดังต่อไปนี้
อาศัยอํานาจอํานาจตามความในมาตรา 12 (15) และ มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศให้ยกเลิกวรรคหนึ่งและวรรค
สองของ ข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง กําหนดอํานาจ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 13 สิงหาคม 2546

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
1. การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคต
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการ การพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัย
ภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส อุปสรรค) ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้
จุดแข็ง (Strength - S)
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นองค์การขนาดใหญ่ ทํางานเป็นระบบ มีการจัด
โครงสร้างทีช่ ัดเจน ครอบคลุมตามอํานาจหน้าที่ทุกภารกิจ
(2) เป็นศูนย์ประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่น และยังเปิดศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น (Chiangrai Clinic Center)
(3) มี โ รงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งรายและมี อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ เช่ น
ศูนย์ discovery ห้องสมุดรถไฟ เป็นต้น
(4) ผู้บ ริห ารมีวิสัยทัศน์กว้า งไกล มีความรู้ความสามารถ มีการกํา หนดนโยบายที่ชัด เจน
สามารถนําองค์กรไปสู่เป้าหมายได้
(5) ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น
(6) มีเอกภาพและอิสระในการบริหารงาน สามารถวางแผนพัฒนา บริหารจัดการงบประมาณ
และดําเนินโครงการได้ตามความเหมาะสมและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
(7) บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัด ทําให้เข้าใจวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น
(8) ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ทําให้เข้าใจปัญหา
และความต้องการของประชาชน
(9) บุคลากรองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด เชีย งรายมีความหลากหลายทางคุณวุฒิ ทํา ให้ มี
ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญในหลาย ๆ ด้าน
(10) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงาน
(11) มีการจัดวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทัน สมัย และ
เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(12) มีการจัดเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึง
ผลงานและใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
(13) มีการมอบหมายอํานาจการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดอย่าง
เหมาะสม ทําให้การปฏิบัติงานคล่องตัว รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาโดยอย่างทันท่วงที
(14) มี ก ารบริ ห ารงานโปร่ ง ใส เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการร่ ว มคิ ด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในรูปคณะกรรมการต่างๆ
และการออกเวทีประชาคมทุกอําเภอ
(15) มีส่ ว นราชการในสั ง กั ด ที่ห ลากหลายและเข้ ม แข็ง ทํ า ให้ ส นองตอบต่ อ นโยบายของ
ผู้บริหารและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทั่วจังหวัด
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(16) มีวัฒนธรรมในองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน
(17) มีปัจจัยภายในการบริหารองค์กรเป็นของตนเอง เช่น 4 M (Man Money Material
Management)
จุดอ่อน (Weakness - W)
(1) เป็นองค์กรที่มีบุคลากรจํานวนมาก ทํางานหลากหลายทําให้ในบางครั้งการประสานงาน
อาจไม่คล่องตัวและไม่ทั่วถึง
(2) อํานาจในการออกข้อบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายยังมีน้อย
(3) จํานวนเจ้าหน้าทีบ่ างหน่วยงานมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้การดําเนินงานในภาพรวม
(4) งบประมาณมี จํ า นวนจํ า กั ด แต่ ค วามต้ อ งการใช้ ง บประมาณมี ป ริ ม าณสู ง เนื่ อ งจาก
มีภารกิจมาก
(5) รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดเก็บเองได้น้อย เมื่อเทียบกับรายได้จาก
เงินอุดหนุนรัฐบาล รายรับจากรัฐบาลไม่แน่นอน
(6) ขาดงบประมาณในการจัดบริการสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น ระบบกําจัดขยะรวม
(7) การจัดเก็บรายได้ ยังไม่มีความร่วมมือจากภาคเอกชนเท่าที่ควร ขาดแนวทางการส่งเสริม
ความร่วมมือใหม่ ๆ
(8) ด้ า นการเงิ น พั ส ดุ การเบิ ก จ่ า ยหลายขั้ น ตอน ใช้ เ อกสารมากทํ า ให้ ก ารเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณล่าช้ามีการแก้ไขบ่อยครั้ง
(9) ขาดระบบการควบคุม การใช้เงินตามแผนงบประมาณ (ปลายปีงบประมาณมีการกันเงิน
ตามโครงการต่างๆ มากเกินไป)
(10) ระบบฐานข้ อ มู ล ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ และเป็ น ปั จ จุ บั น ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถนํ า ข้ อ มู ล มา
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้
(11) ขาดการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
(12) องค์กรและบุคลากรยังมีส่วนขาดเรื่อง IT ทั้งในส่วนของ Hardware และ People ware
(13) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยังไม่มีคู่เปรียบเทียบที่ระดับเดียวกัน คือ
โรงเรียนทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดตั้งเองและบริหารงานเอง
(14) บุคลากรบางส่วนยังขาด เช่น ศึกษานิเทศก์ และบางส่วนบรรจุใหม่ยังขาดประสบการณ์
(15) มีสํานักงานแห่งเดียว (ศูนย์รวม)
โอกาส (Opportunity - O)
(1) มีการประสานงานกับนักการเมืองระดับชาติได้ดี
(2) ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและสนใจการเมืองสูง
(3) มีพื้น ที่เ ป็น ที่ตั้ง ของศูน ย์ก ลางเชื่อ มโยงกับ ประเทศในอนุภูมิภ าคลุ่ม น้ํา โขง (GMS)
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทั้งทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ และโครงสร้างพื้นฐานครบ มีสนามบินนานาชาติ
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(4) ที่ตั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศที่น่าอยู่ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง รวมทั้ ง การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สุ ข ภาพและสปา การท่ อ งเที่ ย งทางประวั ติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ การท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ที่สามารถ
ดึงดูด นักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม สามารถเชื่อมโยงไปยังกลุม่ ท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มน้ําโขง
(5) มีสถาบันการศึกษาบุคลกรการศึกษาภาครัฐทุกระดับ และการสนับสนุนของ อปท. ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนให้ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงที่มีศักยภาพพร้อมที่จะสนับสนุนและพัฒนาการ
เกษตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจของจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บริการวิชาการภาครัฐต่าง ๆ
(6) มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย สามารถใช้เป็นต้นแบบในการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติในการดํารงชีพและประสบผลสําเร็จ
(7) มีสถานบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน มี รพ.ศูนย์ รพ.เอกชนสถานบริการในระดับ
อําเภอและระดับตําบลครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้าน เครือข่ายและกลุ่มองค์กร
ด้านสุขภาพที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่
(8) ต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์มีความพร้อมในการพัฒนา เช่น วัฒนธรรมล้านนาเป็นอัตลักษณ์
ที่โดดเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้สามารถเผยแพร่ไปสู่คนในท้องถิ่น สร้างงานสร้างรายได้
ให้เกิดแก่ชุมชน
(9) มีสินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่มีศักยภาพและเป็นโอกาสในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
(10) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ
การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานมีความสะดวก รวดเร็ว การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
ได้รับทราบอย่างทันท่วงที ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้
(11) รั ฐ บาลมี น โยบายส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สร้ า งค่ า นิ ย มให้ ค นไทยปลู ก จิ ต สํ า นึก และภู มิ ใ จ
ด้า นประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิล ปะ และวั ฒ นธรรมท้องถิ่น ฯลฯ อีกทั้งจังหวัด เชีย งรายมีศิล ปิน ระดับ ชาติ
นานาชาติที่มีความหลากหลาย สามารถใช้เป็นจุดขายและผลักดันกิจกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
(12) นโยบายจากรัฐให้ความสําคัญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจ ดูแล รักษา ฟื้นฟูที่ของตนเอง
อุปสรรค (Theat - T)
(1) รัฐบาลยังไม่จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) อํานาจหน้าที่ตามแผนกระจายอํานาจ ฯ ยังไม่มีความชัดเจน ไม่เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงาน
เกิดความซับซ้อนในระดับหน่วยงานและพื้นที่
(3) ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
(4) จังหวัดมีปริมาณน้ําท่ามากแต่สามารถกักเก็บได้เพียงร้อยละ 15 ทําให้มักขาดแคลนน้ําใน
ฤดูแล้ง และเกิดอุทกภัยในช่วงน้ําหลาก อีกทั้งประชาชนละชุมชนในพื้น ที่เสี่ยงภัยส่วนมากไม่เข้าใจในการ
สื่อสาร เนื่องจากเป็นชาวเขาเผ่าต่าง ๆ
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(5) ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นเกษตรกร มีฐานะยากจน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่ํากว่า
รายได้เฉลี่ยของประชากรจังหวัดร้อยละ 60 ขาดเอกสิทธิ์และที่ดินทํากิน ทําการเกษตรแบบต่างคนต่างคิดไม่มี
การรวมกลุ่มเพื่อการวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกัน อีกทั้งยังขาดข้อมูลและองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการด้านการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาดขาดการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
การตลาด ส่งผลให้สินค้าเกษตรไม่มคี ุณภาพและประสบปัญหาล้นตลาด
(6) แหล่ ง ท่อ งเที่ย วที่ มีอ ยู่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การพัฒ นาสิ่ง อํ า นวยความสะดวกในการเข้ า ถึง แหล่ ง
ท่องเที่ยวไม่มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพในการเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ ทําให้ไม่เป็นที่ดึงดูดใจต่อนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวและ
พํานักนาน
(7) ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ย งต่ อการเกิด โรคเรื้อรั ง และโรคติด ต่อ อาทิ เอดส์ วัณโรค
การดื่มสุร า บุห รี่ และยาเสพติด รวมทั้งละเลยต่อการรับ ความรู้ด้านการป้องกันปัจจัย เสี่ย งที่มีต่อสุขภาพ
นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ขาดการออก
กําลังกายมีปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต ตลอดจนอุบัติเหตุจราจร
(8) ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ยังไม่ครอบคลุม และไม่ส ามารถนําไปใช้ในการ
พิจารณาตัดสินใจเพื่อการพัฒนา รวมทั้งยังขาดการตื่นตัวในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
(9) ประชาชนขาดความตระหนักในการสืบสานสร้างสรรค์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมรวมถึงแหล่งรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้า
(10) ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ประชากรวัยเด็กลดลง สถาบัน
ครอบครัว และวิถีชีวิตประชาชน ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้สินและขาดที่ดินทํากิน
(11) ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําให้ชุมชนขาดการเรียนรู้
ทรัพยากรในชุมชน การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านผลกระทบจากภาวะมลพิษไม่ต่อเนื่องประกอบกับการบังคับใช้
กฎหมายและข้อบัญญัติที่เอื้ออํานวยต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
เจ้าหน้าที่ยังไม่เคร่งครัดส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
(12) จังหวัดยังไม่มีการวางผังเมือง และการพัฒนาเมืองเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลที่ตามมาคือ การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ การตื้นเขินของแหล่งน้ําธรรมชาติ การใช้สารเคมีทาง
การเกษตร ปั ญ หาขยะ ปั ญ หาน้ํ า เสี ย ปั ญ หาการใช้ เ ครื่ องมื อจั บ ปลา การใช้ส ารพิ ษในแหล่ งน้ํ า (การใช้
ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย) มีปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศเกินมาตรฐานในฤดูแล้ง
(13) ปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ดินถล่ม ภัยหนาว
หมอกควันไฟป่า และอาจทําให้พืชผลทางการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาล รวมถึงมีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว
(14) ภัยธรรมชาติและปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยว
การมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว และขาดความเชื่อมั่น
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(15) การโยกย้า ยถิ่น ฐานประชากรมีกลุ่มแรงงานต่า งด้า ว กลุ่มชาติพัน ธุ์ เข้า มาอยู่อาศัย
จํานวนมาก ทําให้มีปัญหาด้านข้อมูลประชากรที่ชัดเจน การบริการไม่ครอบคลุม ปัญหาด้านการสื่อสาร
(16) สถานการณ์ ย าเสพติ ด การค้ า มนุ ษ ย์ และอบายมุ ข ทั้ ง ภายในและภายนอกจั ง หวั ด
เชียงราย ทําให้คณ
ุ ภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ลดลง
(17) ปัญหาส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในจังหวัดทั้งในด้านการส่งเสริม
การพัฒนา การสนับสนุน การเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
(18) ปัญหาแรงงานต่างด้าวส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
จังหวัด
(19) สื่อและเทคโนโลยีที่ ทัน สมัย ส่งผลกระทบทางด้า นลบ ทํา ให้คุ ณธรรมและจริย ธรรม
ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลดลง
(20) ประชาชนส่ ว นใหญ่จั ง หวัด เชี ย งรายก้ า วเข้ า สู่ สัง คมผู้สู ง อายุ เ พิ่ มขึ้ น วัย เด็ กและวั ย
แรงงานลดลง มีความคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการทางในหลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่เข้าถึง
การบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง
(21) นโยบายการพั ฒ นาที่ ขั ด แย้ ง ต่ อ ความเป็ น เอกภาพของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน
(22) ผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้าน ทําให้ไม่สามารถควบคุมปัญหามลพิษได้ เช่น ปัญหา
หมอกควัน ขยะอิเล็กทรอนิคส์ สารเคมีอันตราย สารเคมีทางการเกษตร

