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บทที่  3 
แผนยุทธศาสตร�ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

(พ.ศ. 2558 – 2562) 
 
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  นอกจากยึดหลักการ
ดําเนินการตามอํานาจหน+าท่ีในการบริหารจัดการตามท่ีกฎหมายกําหนดแล+ว  ยังต+องคํานึงถึงความ
สอดคล+องแนวคิดการพัฒนา ความเชื่อมโยงกับแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาในระดับต4าง ๆ ท้ัง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาจังหวัด  กรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส4วนท+องถ่ินในเขตจังหวัดและนโยบาย
ผู+บริหารเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ท่ีได+แถลงต4อสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ นอกจากนี้ ยังคํานึงถึง
ศักยภาพของเทศบาลฯและปCญหา ความต+องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  

3.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ฉบับท่ี 11 มุ4ง

สร+างภูมิคุ+มกันในมิติต4าง ๆ เพ่ือให+การพัฒนาประเทศสู4ความสมดุลและยั่งยืน การพัฒนาและบริหาร
ประเทศเปEนไปในทางสายกลาง มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย4างบูรณาการ ท้ังมิติตัวคน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล+อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห�อย4าง “มีเหตุผล” และใช+หลัก “ความพอประมาณ” 
ให+เกิดความสมดุลระหว4างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ มีการเตรียม “ระบบภูมิคุ+มกัน” ด+วยการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให+เพียงพอ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนต+องใช+ “ความรอบรู+” 
รวมท้ังการเสริมสร+างศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน+าท่ีและดําเนินชีวิตด+วย
“ความเพียร” อันจะเปEนภูมิคุ+มกันในตัวท่ีดีให+พร+อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน� 
“สังคมอยู4ร4วมกันอย4างมีความสุข ด+วยความเสมอภาค เปEนธรรม และมีภูมิคุ+มกันต4อการเปลี่ยนแปลง” 
โดยกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ  6 ด+านคือ 

(1) ยุทธศาสตร�การสร6างความเป8นธรรมในสังคม ให+ความสําคัญกับ 
(1.1) การสร+างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให+ทุกคนในสังคมไทยควบคู4กับการ

เสริมสร+างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร+างโอกาสในชีวิตให+แก4ตนเอง   
(1.2) การจัดบริการทางสังคมให+ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เน+นการสร+างภูมิคุ+มกันระดับ

ปCจเจก และสร+างการมีส4วนร4วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  
(1.3) การเสริมสร+างพลังให+ทุกภาคส4วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช+ชีวิตในสังคมและมี

ส4วนร4วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได+อย4างมีคุณค4าและศักด์ิศรี  
(1.4) การสานสร+างความสัมพันธ�ของคนในสังคมให+มีคุณค4าร4วมและตระหนักถึง

ผลประโยชน�ของสังคม และเสริมสร+างการบริหารราชการแผ4นดินท่ีมีประสิทธิภาพ   
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(2) ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนสู2สังคมแห2งการเรียนรู6ตลอดชีวิตอย2างย่ังยืน ให+ความสําคัญกับ 
(2.1) การปรับโครงสร+างและการกระจายตัวประชากรให+เหมาะสม  
(2.2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให+มีภูมิคุ+มกันต4อการเปลี่ยนแปลง  
(2.3) การส4งเสริมการลดปCจจัยเสี่ยงด+านสุขภาพอย4างเปEนองค�รวม  
(2.4) การส4งเสริมการเรียนรู+ตลอดชีวิต  
(2.5) การเสริมสร+างความเข+มแข็งของสถาบันทางสังคม  

(3) ยุทธศาสตร�ความเข6มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงานให+ความสําคัญกับ 
(3.1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปEนฐานการผลิตภาคเกษตรให+เข+มแข็งและยั่งยืน  
(3.2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
(3.3) การสร+างมูลค4าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห4วงโซ4การผลิต  
(3.4) การสร+างความม่ันคงในอาชีพและรายได+ให+แก4เกษตรกร  
(3.5) การสร+างความม่ันคงด+านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ

ชุมชน  
(3.6) การสร+างความม่ันคงด+านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ

ความเข+มแข็งภาคเกษตร  
(3.7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร+างความม่ันคงด+านอาหารและ

พลังงาน  

(4) ยุทธศาสตร�การปรับโครงสร6างเศรษฐกิจสู2การเติบโตอย2างมีคุณภาพและย่ังยืน              
ให+ความสําคัญกับ 

(4.1) การปรับโครงสร+างเศรษฐกิจสู4การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน  
   (4.2) การพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให+เปEนพลังขับเคลื่อนการ
ปรับโครงสร+างเศรษฐกิจให+เติบโตอย4างมีคุณภาพและยั่งยืน 

(4.3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข4งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท4าเทียมและเปEนธรรม  
(4.4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส4วนรวมอย4างมีเสถียรภาพ  

(5) ยุทธศาสตร�การสร6างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม  ให+ความสําคัญกับ 

(5.1) การพัฒนาความเชื่อมโยงด+านการขนส4งและระบบโลจิสติกส�ภายใต+กรอบความ
ร4วมมือในอนุภูมิภาคต4าง ๆ  

(5.2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข4งขันระดับอนุภูมิภาค 
(5.3) การสร+างความพร+อมในการเข+าสู4ประชาคมอาเซียน  
(5.4) การเข+าร4วมเปEนภาคีความร4วมมือระหว4างประเทศและภูมิภาคภายใต+บทบาทท่ี

สร+างสรรค� เปEนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว4างประเทศในเวทีโลก  
(5.5) การสร+างความเปEนหุ+นส4วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด+านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

การเคลื่อนย+ายแรงงาน และการส4งเสริมแรงงานไทยในต4างประเทศ  
          (5.6) การมีส4วนร4วมอย4างสําคัญในการสร+างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิตปPองกันภัย

จากการก4อการร+ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร4ระบาดของโรคภัย  
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(5.7) การเสริมสร+างความร4วมมือท่ีดีระหว4างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย4างมีจริยธรรมและไม4ส4งผลกระทบต4อสิ่งแวดล+อม พร+อมท้ังเปQดรับความร4วมมือกับองค�กรระหว4าง
ประเทศท่ีไม4แสวงหากําไร  

(5.8) การเร4งรัดการใช+ประโยชน�จากข+อตกลงการค+าเสรีท่ีมีผลบังคับใช+แล+ว  
(5.9) การส4งเสริมให+ประเทศไทยเปEนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 

รวมท้ังเปEนฐานความร4วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  
(5.10) การปรับปรุงและเสริมสร+างความเข+มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต4

ระดับชุมชนท+องถ่ิน  

(6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล6อมอย2างย่ังยืน โดยให+ความสําคัญ
กับ 
                    (6.1) การอนุรักษ� ฟTUนฟู และสร+างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม  
                    (6.2) การปรับกระบวนทัศน�การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร+อมไปสู4การ
เปEนเศรษฐกิจและสังคมคาร�บอนตํ่าและเปEนมิตรกับสิ่งแวดล+อม  

(6.3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต4อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือให+สังคมมีภูมิคุ+มกัน  

(6.4) การเตรียมความพร+อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
(6.5) การสร+างภูมิคุ+มกันด+านการค+าจากเง่ือนไขด+านสิ่งแวดล+อมและวิกฤตจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6.6) การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวข+องกับกรอบความตกลง

และพันธกรณีด+านสิ่งแวดล+อมระหว4างประเทศ  
(6.7) การควบคุมและลดมลพิษ  
(6.8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมให+มี

ประสิทธิภาพ โปร4งใสและเปEนธรรมอย4างบูรณาการ  

3.1.2 ยุทธศาสตร�ประเทศไทย (Country Strategy) พ.ศ. 2556-2561  
  ประกอบด+วย 4 ยุทธศาสตร� 

(1) ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข2งขันของประเทศเพ่ือหลุด
พ6นจากประเทศรายได6ปานกลาง (Growth & Compettiveness) 
  (1.1) ด+านเกษตร 
     (1.1.1) แผนท่ีการใช+ท่ีดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค+าเกษตร 

(1.1.2) การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารต้ังแต4ต+นน้ําถึงปลายน้ํา 
  (1.2) ด+านอุตสาหกรรม 

(1.2.1) แผนท่ีการใช+ท่ีดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม 
(1.2.2) กําหนดและส4งเสริมอุตสาหกกรมในอนาคต (Bio-plastic, etc.) 
(1.2.3) การเพ่ิมขีดความสามารถให+ SME และ OTOP สู4สากล 
(1.2.4) การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปCญญาไทยมาเพ่ิมมูลค4า 
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  (1.3) การท4องเท่ียวและบริการ 
      (1.3.1) แผนท่ีการจัดกลุ4มเมืองท4องเท่ียว 
   (1.3.2) เพ่ิมขีดความสามารถทางการท4องเท่ียวเข+าสู4รายได+สองล+านล+าน 
    บาทต4อป� 
   (1.3.3) ไทยเปEนศูนย�กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 
  (1.4) โครงสร+างพ้ืนฐาน 
   (1.4.1) การพัฒนาระบบโลจิสติกส�และโครงสร+างพ้ืนฐาน 
   (1.4.2) การลงทุนการให+บริการและใช+ประโยชน�  ICT 
   (1.4.3) การลงทุนโครงสร+างพ้ืนฐานด+านการคมนาคมเชื่อมโยงใน 
    ภูมิภาคอาเซียน 
  (1.5) พลังงาน 
   (1.5.1) นโยบายการปรับโครงสร+างการใช+และราคาพลังงานท่ีเหมาะสม 
   (1.5.2) การลงทุนเพ่ือความม่ันคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
   (1.5.3) การเชื่อมโยงแหล4งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกใน 
    อาเซียน 
  (1.6) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค 
   (1.6.1) การเสริมสร+างความสามารถในการแข4งขันของสินค+า บริการ  
    และการลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
   (1.6.2) แก+ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
   (1.6.3) ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern  
    seaboard 
   (1.6.4) เสริมสร+างความสัมพันธ�และความร4วมมือทางเศรษฐกิจกับ 
    ประเทศเพ่ือนบ+าน 
  (1.7) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข4งขัน 
   (1.7.1) การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข4งขัน (100 ดัชนีชี้วัด) 
   (1.7.2) การพัฒนาการสร+าง Brand ประเทศไทย เปEน Modern  
    Thailand 
  (1.8) การวิจัยและพัฒนา 
   (1.8.1) ขับเคลื่อนค4าใช+จ4ายด+าน R & D เปEนร+อยละ 1 ของ GDP 
   (1.8.2) Talent Mobility การใช+ประโยชน�จากกําลังคนด+าน S & T 
   (1.8.3) การใช+ประโยชน� Regional Science Parks 
   (1.8.4) การขับเคลื่อนข+อริเริ่มกระบ่ีตามกรอบความร4วมมืออาเซียน 
  (1.9) การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
   (1.9.1) การพัฒนาเมืองหลวง 
   (1.9.2) การพัฒนาเมืองเกษตร 
   (1.9.3) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
   (1.9.4) การพัฒนาเมืองท4องเท่ียว 
   (1.9.5) การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
   (1.9.6) การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
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   (1.9.7) การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการค+าการลงทุน 
   (1.9.8) ปCจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองท่ีมีศักยภาพ 
 (2) ยุทธศาสตร�ท่ี 2  การลดความเหล่ือมลํ้า (Inclusive Growth) 
  (2.1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   (2.1.1) ปฏิรูปการศึกษา(ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก4อนวัย 
    เรียนและการใช+ ICT  ในระบบการศึกษา เช4น แท็บเล็ตและ 
    อินเตอร�เน็ตไร+สาย เปEนต+น 
   (2.1.2) พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข+าสู4ประชาคมอาเซียน 
  (2.2) การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
   (2.2.1) การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ  
   (2.2.2) การพัฒนาระบบคุ+มครองผู+บริโภคพร+อมเข+าสู4ประชาคมอาเซียน 
   (2.2.3) สร+างและพัฒนาความร4วมมือระหว4างไทยกับประเทศสมาชิก 
    อาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (2.3) การจัดสวัสดิการสังคม และการดูแลผู+สูงอายุ เด็ก สตรี และผู+ด+อยโอกาส 
   (2.3.1) การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความ 
    เท4าเทียม คุณภาพชีวิต 
   (2.3.2) กองทุนสตรี 
  (2.4) การสร+างโอกาสและรายได+แก4วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย4อม (SMEs) 
และเศรษฐกิจชุมชน 
   (2.4.1) กองทุนต้ังตัวได+ 
   (2.4.2) กองทุนหมู4บ+าน 
   (2.4.3) โครงการ SML  
   (2.4.4) โครงการรับจํานําสินค+าเกษตร 
  (2.5) แรงงาน 
   (2.5.1) การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน  ให+สอดคล+องกับ 
    ความต+องการ และพัฒนาทักษะผู+ประกอบการ 
   (2.5.2) การจัดการแรงงานต4างด+าว 
   (2.5.3) การพัฒนาระบบการคุ+มครองแรงงานในระบบและนอกระบบ 
    ตามกฎหมายอย4างท่ัวถึงพร+อมเข+าสู4ประชาคมอาเซียน 
  (2.6) ระบบยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 
   (2.6.1) การเข+าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 
  (2.7) การต4อต+านการคอร�รัปชั่น สร+างธรรมาภิบาลและความโปร4งใส 
   (2.7.1) การรณรงค�และสร+างแนวร4วมในสังคม 
   (2.7.2) การเสริมสร+างธรรมมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 
  (2.8) การสร+างองค�ความรู+เรื่องอาเซียน 
   (2.8.1) ภาคประชาชน 
   (2.8.2) ภาคแรงงานและผู+ประกอบการ 
   (2.8.3) บุคลากรภาครัฐ 
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 (3) ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การเติบโตท่ีเป8นมิตรต2อส่ิงแวดล6อม (Green  Growth) 
  (3.1) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือความยั่งยืน 
   (3.1.1) พัฒนาตัวอย4างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห4ง เพ่ือความ 
    ยั่งยืน 
  (3.2) การลดการปล4อยกzาซเรือนกระจก (GHG) 
   (3.2.1) การประหยัดพลังงาน 
   (3.2.2) การปรับกฎระเบียบ 
   (3.2.3) ส4งเสริมการดําเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล4อยกzาซเรือนกระจก 
  (3.3) นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล+อม 
   (3.3.1) ระบบภาษีสิ่งแวดล+อม 
   (3.3.2) การจัดซ้ือจัดจ+างสีเขียวในภาครัฐ 
  (3.4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ํา 
   (3.4.1) การปลูกป|า 
   (3.4.2) การลงทุนด+านการบริหารจัดการน้ํา 
   (3.4.3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล+อมอาเซียน 
  (3.5) การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
   (3.5.1) การปPองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and  
    adaptation) 
   (3.5.2) การปPองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
 (4) ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การสร6างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(Internal Process) 
  (4.1) กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย 
   (4.1.1) ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
   (4.1.2) เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค�กรด+านยุติธรรม 
   (4.1.3) ปรับปรุงระเบียบ ข+อกฎหมายท่ีเปEนข+อจํากัดต4อการพัฒนา 
    ประเทศ 
  (4.2) การปรับโครงสร+างระบบราชการ 
   (4.2.1) เพ่ิมประสิทธิภาพองค�กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางาน 
    ของภาครัฐด+วยการสร+างความพร+อมในการบริหารการจัดการ 
    แบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเปEนศูนย�กลาง 
   (4.2.2) ปPองกันและปราบปรามทุจริตคอร�รัปชั่น 
   (4.2.3) เพ่ิมประสิทธิภาพการให+บริการประชาชนด+วยระบบ E-Service 
  (4.3) การพัฒนากําลังคนภาครัฐ 
   (4.3.1) บริหารกําลังคนให+สอดคล+องกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปCจจุบัน  
    และเตรียมพร+อมสําหรับอนาคต 
   (4.3.2) พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียม 
    ความพร+อมบุคลากรภาครัฐสู4ประชาคมอาเซียน 
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  (4.4) การปรับโครงสร+างภาษี 
   (4.4.1) ปรับโครงสร+างภาษีท้ังระบบให+สนับสนุนการกระจายรายได+  
    และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข4งขัน 
  (4.5) การจัดสรรงบประมาณ  

   (4.5.1) พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให+สามารถสนับสนุนการ 
    ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

  (4.6) การพัฒนาสินทรัพย�ราชการท่ีไม4ได+ใช+งานให+เกิดประโยชน�สูงสุด 
   (4.6.1) สํารวจสินทรัพย�ราชการท่ีไม4ได+ใช+งาน 
   (4.6.2) บริหารจัดการสินทรัพย�ราชการท่ีไม4ได+ใช+งานให+เกิดประโยชน� 
    สูงสุด 
  (4.7) การแก+ไขปCญหาความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต+และเสริมสร+างความ 
    ม่ันคงในอาเซียน 
   (4.7.1) ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส4งเสริมการพัฒนา 
    ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต+ภายใต+กรอบนโยบายความ 
    ม่ันคงแห4งชาติ 2555 – 2559  
   (4.7.2) การเสริมสร+างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน 
  (4.8) การปฏิรูปการเมือง 
   (4.8.1) กระจายอํานาจให+แก4องค�กรปกครองส4วนท+องถ่ิน (อปท.) 
  
           3.1.3 นโยบายรัฐบาล ที่แถลงต2อสภานิตบิญัญัติที่เกี่ยวข6องกับกระทรวงมหาดไทย           
(12 กันยายน 2557) 

 (1) การปกปPองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย� 
 (2) การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต4างประเทศ 
 (3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร+างโอกาสการเข+าถึงบริการของรัฐ 
 (4) การศึกษาและเรียนรู+ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 (5) การยกระดับคุณภาพบริการด+านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 (6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 (7) การส4งเสริมบทบาทและการใช+โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 (8) การพัฒนาและส4งเสริมการใช+ประโยชน�จากวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนาและนวัตกรรม 
 (9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร+างสมดุลระหว4างการอนุรักษ�กับ

การใช+ประโยชน�อย4างยั่งยืน 
(10) การส4งเสริมการบริหารราชการแผ4นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปPองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
(11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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3.1.4 แผนพัฒนากลุ2มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร2 น2าน)                  
พ.ศ. 2557-2560 

วิสัยทัศน� “ประตูการค+าสู4สากล โดดเด4นวัฒนธรรมล+านนา ดิน น้ํา ป|า สมบูรณ� ประชาชนอยู4ดีมีสุข” 

ยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ2มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 : เสริมสร+างสภาพแวดล+อมในการพัฒนาการค+า การลงทุน และโลจิสติกส�เชื่อม
อนุภูมิภาคลุ4มน้ําโขงและเตรียมพร+อมรับความร4วมมือประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 : การสร+างความเข+มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร และ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค4าสินค+าเกษตรท่ีมีศักยภาพ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท4องเท่ียวเชิงอนุรักษ�
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเปEนฐานการพัฒนาชุมชนอย4างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ�และบริหารจัดการสิ่งแวดล+อมโดย
การมีส4วนร4วมของชุมชนสู4การเปEนกลุ4มจังหวัดสีเขียว 

3.1.5 แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2557-2560) 

วิสัยทัศน�จังหวัดเชียงราย (Vision) 
“เมืองแห4งการค+า การลงทุน การเกษตร และการท4องเท่ียว รุ4งเรืองด+วยวัฒนธรรมล+านนา ประชาชนอยู4เย็น
เปEนสุข” 

เปPาประสงค� (Goal) 
1. เพ่ือสร+างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน+นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข4งขันด+าน

การค+า การลงทุน บริการโลจิสติกส� การเกษตร การท4องเท่ียว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ4มจังหวัด กลุ4ม
อาเซียน+ 6  และ GMS 

2.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให+ดีข้ึน โดยการน+อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปEนแนวทางหลักในการสร+างภูมิคุ+มกันในการสร+างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 

3. เพ่ือสร+างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให+น4าอยู4 เพ่ือให+ประชาชนอยู4ในสิ่งแวดล+อม
ท่ีดีและมีคุณภาพ 

4.เพ่ือเสริมสร+างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนในพ้ืนท่ีปกติและแนวชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข4งขันด+านการค+า การลงทุน    

และบริการโลจิสติกส�เชื่อมโยงกลุ4มจังหวัด กลุ4มอาเซียน + 6  และ GMS  
เปPาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
1. เพ่ือเพ่ิมมูลค4าการค+าชายแดน 
2. เพ่ือเพ่ิมมูลค4าการจําหน4ายผลิตภัณฑ� OTOP 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2  การส4งเสริมการผลิตสินค+าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และ
เปEนมิตรกับสิ่งแวดล+อม 
  เปPาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

1. เพ่ือเพ่ิมมูลค4าผลผลิตทางการเกษตรสําคัญของจังหวัด 
2. เพ่ือเพ่ิมสัดส4วนสินค+าเกษตรท่ีได+คุณภาพมาตรฐานสากลและเปEนมิตรกับสิ่งแวดล+อม 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล+านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค4าการท4องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 

เปPาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
1. เพ่ือเพ่ิมรายได+จากการท4องเท่ียว 
2. เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักท4องเท่ียว 
3. เพ่ือเพ่ิมจํานวนแหล4งวัฒนธรรม 
4.เพ่ือเพ่ิมจํานวนปราชญ�ล+านนา และภูมิปCญญาสาขาต4าง ๆ ได+รับการส4งเสริมสืบสาน

และสร+างสรรค� 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และคุณภาพชีวิตเพ่ือให+ประชาชน
อยู4เย็นเปEนสุข 
  เปPาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

1. เพ่ือแก+ไขปCญหาความยากจน 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชน 
3. เพ่ือยกระดับมาตรฐานฝ�มือแรงงาน 
4. เพ่ือยกระดับบริการสาธารณสุขให+ได+มาตรฐาน 
5. เพ่ือแก+ไขปCญหาสังคมและลดความเลื่อมล้ํา 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมให+ดํารงความ
สมบูรณ�และยั่งยืน 
  เปPาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป|า 
2. เพ่ือแก+ไขปCญหาการจัดการขยะมูลฝอยให+เปEนระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือปPองกันและบรรเทาความเดือดร+อนของผู+ประสบภัยพิบัติ 
4. เพ่ือบูรณาการการวางผังเมืองและการพัฒนาเมืองตามผังเมืองจังหวัดเชียงรายและ

เขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 6  การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
  เปPาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

1. เพ่ือแก+ไขปCญหายาเสพติด 
2. เพ่ือลดปCญหาอาชญากรรม 
3. เพ่ือลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก 
4. เพ่ือสร+างการมีส4วนร4วมของชุมชน/หมู4บ+านให+มีความเข+มแข็งในการรักษาความ

ม่ันคง/ความสงบเรียบร+อยในหมู4บ+านพ้ืนท่ีภายในและตามแนวชายแดน 

3.1.5 กรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส2วนท6องถิ่น จังหวดัเชียงราย 

วิสัยทัศน� “ 

 “ร2วมประสาน มุ2งบริการ ยึดหลักธรรมมาภิบาล ทํางานแบบมีส2วนร2วม ประชาชนเป8นสุข” 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส2วนท6องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2559-2560)  
มี 6 ด+านดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1  การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส4ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร+างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปEนในเขตองค�กรปกครองท+องถ่ินเพ่ือรองรับการเข+าสู4ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส4ง ทางระบายน้ํา สะพาน ท4าเทียบเรือ ท่ีจอดรถ  ตลอดจน

การจัดทําปPายเส+นทางสามภาษาให+มีความชัดเจนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการ
เข+าสู4ประชาคมอาเซียน 
 1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร+างพ้ืนฐานท่ีจําเปEนในเขตองค�กร
ปกครองส4วนท+องถ่ิน 
 1.3 พัฒนางานด+านการผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 2  การพัฒนาด+านเศรษฐกิจและการท4องเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา 
 2.1 ส4งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู4หัวฯ ในการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให+ประชาชนได+พ่ึงตนเองได+อย4างยั่งยืน 
 2.2 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล4งน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ือ
สนับสนุนผลผลิตทางด+านการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ�พืช และพันธุ�สัตว�ท่ีขาดแคลน 
 2.3 ส4งเสริมการสร+างงานและสร+างอาชีพให+แก4ประชาชน กลุ4มแรงงานนอกระบบ กลุ4มผู+ไม4มีงาน
ทํา กลุ4มผู+สูงอายุและผู+พิการ ท้ังในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ4มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ4มผู+ผลิตสินค+าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ�(OTOP) ต้ังแต4การผลิตจนถึงการตลาด 
 2.4 การส4งเสริมเครือข4ายการเรียนรู+เกษตรกรในพ้ืนท่ีด+านการผลิต การแปรรูป การจําหน4ายและ
การตลาด 
 2.5 พัฒนาแหล4งท4องเท่ียวให+เปEนระบบและมีคุณภาพ และจัดหาแหล4งท4องเท่ียวใหม4ตามศักยภาพ
ของพ้ืนท่ีให+เปEนโครงข4ายความร4วมมือกับจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการส4งเสริมและสนับสนุนการ
ท4องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ธรรมชาติ เชิงเกษตร  สิ่งแวดล+อม วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีท+องถ่ิน 
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 2.6 พัฒนาบุคลากรด+านการท4องเท่ียวทุกภาคส4วนให+มีความรู+ ความเข+าใจในด+านการให+บริการ
ด+านภาษาเพ่ือเปEนการสร+างมาตรฐานและความประทับใจแก4นักท4องเท่ียวเพ่ือรองรับการเข+าสู4ประชาคม
อาเซียน 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาด+านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
 แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ส4งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให+มีคุณภาพและตามเกณฑ�มาตรฐาน 
 3.2 ส4งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับการเข+า
สู4ประชาคมอาเซียน 
 3.3 พัฒนาองค�ความรู+บุคลากรทางการศึกษาผู+สอนภาษาต4างประเทศและความรู+เก่ียวกับประเทศ
เพ่ือนบ+าน พร+อมได+รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3.4 สนับสนุนการเรียนรู+คู4คุณธรรม ร4วมกับสถาบันทางศาสนา รวมท้ังส4งเสริมการศึกษาท่ีคํานึงถึง
ภูมิปCญญาท+องถ่ิน วัฒนธรรมทางด+านภาษา และการแต4งกายล+านนา 
 3.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม4เพ่ือเปQดโอกาสการเรียนรู+อย4าง
กว+างขวางและท่ัวถึง 

 ยุทธศาสตร�ท่ี  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให+ประชาชนอยู4เย็นเปEนสุข 
 แนวทางการพัฒนา 
 4.1 ส4งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การ
รักษาพยาบาล การแพทย�ทางเลือก การปPองกันและควบคุมโรคติดต4อให+มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส4วน
ร4วมภาคีเครือข4ายและเชื่อมโยงในกลุ4มประเทศอาเซียน 
 4.2 ส4งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ�สืบสานวัฒนธรรมล+านนา จารีตประเพณีและภูมิปCญญา
ท+องถ่ิน 
 4.3 ส4งเสริมและสนับสนุนงานด+านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห� การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี เยาวชน ผู+สูงอายุ ผู+พิการและผู+ด+อยโอกาส 
 4.4 สนับสนุนท่ีพักอาศัยแก4ผู+ยากไร+ ผู+ด+อยโอกาส ผู+ยากจน ให+มีท่ีอยู4อาศัยท่ีดี คงทนถาวร และมี
สภาพแวดล+อมท่ีดี 
 4.5 ส4งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท+องถ่ิน ตลอดจนให+ความสําคัญกับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ให+มีคุณภาพในทุก ๆ ด+าน 
 4.6 ส4งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด+านการรักษาความสงบเรียบร+อย งานด+านการ
ปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน ตลอดจนการ
ให+ความสําคัญกับระบบเตือนภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท+องถ่ิน 
 4.7 ส4งเสริมและสนับสนุนงานปPองกันและแก+ไขปCญหายาเสพติดอย4างเปEนระบบ ปCญหา
อาชญากรรม และการค+ามนุษย�ภายใต+การบริหารจัดการอย4างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
 4.8 ส4งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสร+างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานท่ี
พักผ4อนหย4อนใจ 
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 ยุทธศาสตร�ท่ี  5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมให+ดํารงความสมบูรณ�และยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 5.1 ส4งเสริมการจัดการสิ่งแวดล+อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ 
ตลอดจนการรักษาความสะอาดความเปEนระเบียบเรียบร+อยของชุมชนและท+องถ่ิน 
 5.2 เสริมสร+างความร4วมมือและสร+างจิตสํานึกให+กับประชาชน ในการดําเนินการอนุรักษ�การ
คุ+มครองดูแลและบํารุงรักษาป|าไม+ น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ให+เกิดประโยชน�และเกิด
ผลสําเร็จอย4างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดําริ 
 5.3 พัฒนาองค�ความรู+และเสริมสร+างให+องค�กรปกครองส4วนท+องถ่ินเปEนองค�กรแห4งการเรียนรู+ด+าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม ตลอดจนการใช+พลังงานทดแทน เพ่ือลดผลกระทบจากภาวะโลกร+อน 
 5.4 ส4งเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายต+นน้ํา (Check Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ําและตะกอน 
เสริมความสมบูรณ�ของป|า 

 ยุทธศาสตร�ท่ี  6 การพัฒนาด+านการเมืองการบริหาร 
 แนวทางการพัฒนา 
 6.1 ส4งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส4วนร4วมในการ
พัฒนาท+องถ่ิน 
 6.2 เสริมสร+างความปรองดองสมานฉันท�ในชุมชนและท+องถ่ิน บนพ้ืนฐานของความถูกต+อง 
ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส4วน 
 6.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค�กรปกครองส4วนท+องถ่ินในด+านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลให+มีประสิทธิภาพ โปร4งใส ทันสมัยและประชาชนมีส4วนร4วม ตลอดจน
การปPองกันและปราบปรามการทุจริต คอร�รัปชั่น ท้ังนี้เพ่ือการแก+ไขปCญหาของประชาชนและการให+การ
บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช+และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได+ของ
องค�กรปกครองส4วนท+องถ่ิน 
 6.5 ส4งเสริมสนับสนุนการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก+ไขปCญหาจราจร 
การลดอุบัติเหตุ การบริหารจัดการ 
 6.6 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการบริหารภารกิจถ4ายโอนให+มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 6.7 เสริมสร+างระบบด+านการประสานเครือข4ายในการพัฒนาท+องถ่ินให+เข+มแข็ง เพ่ือให+เกิดความ
ร4วมมือและการบูรณาการร4วมกัน 
 
 3.1.6 นโยบายนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงของ 
 นายเฉลิม  ตาวิยะ  นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงของ ได+แถลงนโยบายต4อสภาเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ  ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2555 
โดยได+แถลงนโยบาย 5 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร�  การเพ่ิมมูลค2าทางเศรษฐกิจ   
เพ่ือเพ่ิมมูลค4าและรายได+ทางเศรษฐกิจ  ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได+กระจายตัว  สามารถแข4งขัน

และรองรับความเปลี่ยนแปลง  ท่ีจะเกิดข้ึน  พร+อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  สู4การปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.1 ส4งเสริมความสามารถด+านการแข4งขันและการเตรียมความพร+อมของประชาชน จาก
กรณีมีสะพานข+ามแม4น้ําโขงท่ีเชียงของ  และประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน(AEC) โดยจัดอบรมให+ความรู+ 
และส4งเสริมให+มีความสามารถในการสื่อสารได+ไม4น+อยกว4า 3  ภาษา 

1.2 ส4งเสริมการมีอาชีพ  มีรายได+  สําหรับผู+ว4างงาน  ผู+มีรายได+น+อย  และเพ่ิมศักยภาพ
การแข4งขันของประชาชน  โดยมีศูนย�ฝ�กอบรมอาชีพและภาษา 

1.3 ส4งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการต4างๆ  ให+กับประชาชน และกลุ4ม องค�กรต4าง ๆ 
1.4 ดําเนินการพัฒนาระบบโครงสร+างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให+เปEนไป

ตามความจําเปEนและความต+องการของประชาชน 
1.5 ประชาคม  ศึกษาความเปEนไปได+ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ�ปลาบึกให+เกิดประโยชน� 

สูงสุดต4อชุมชน   
1.6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล4งท4องเท่ียวทางธรรมชาติและท่ีมนุษย�สร+างข้ึน 
1.7 ปรับปรุงแหล4งท4องเท่ียว  ถนนเลียบแม4น้ําโขงให+สวยงาม 
1.8 ส4งเสริมการท4องเท่ียว โดยความร4วมมือกับองค�กรภาคประชาชน  จัดทําข+อมูลการ

ท4องเท่ียว  แผนท่ีท4องเท่ียว ปPายแนะนําสถานท่ีท4องเท่ียว  และประสานให+มีการฝ�กอบรมมัคคุเทศน�
ท+องถ่ิน 

1.9 ส4งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา  ผู+ประกอบการร+านอาหาร แผงลอย และตลาด
ชุมชน 

1.10 ส4งเสริมสนับสนุนการผลิตและการจําหน4ายสินค+าชุมชน มีศูนย�จําหน4ายสินค+าชุมชน   
1.11 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม ถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดเวียงแก+วไนท�  

และตลาดชาติพันธุ� 

2.ยุทธศาสตร� ฟcdนฟู สืบสานวัฒนธรรม ค2านิยมสังคมล6านนา  พัฒนาชุมชน  คนมีคุณธรรม 
                          2.1 ประสานความสัมพันธ�และความร4วมมือในด+านวัฒนธรรมและการท4องเท่ียว ระหว4าง 

กลุ4มประเทศอนุภูมิภาคลุ4มน้ําโขง 
                     2.2 ส4งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
ท+องถ่ิน 

2.3 ส4งเสริมสุขภาพ  และดูแลสวัสดิการแก4ผู+ด+อยโอกาส เด็ก ผู+พิการ ผู+สูงอายุและ
ประชาชนท่ัวไป 

2.4 พัฒนาชุมชนให+เข+มแข็ง  โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมพ้ืนบ+านและภูมิปCญญาท+องถ่ิน 
2.5 ส4งเสริมการเรียนรู+ และการเข+าถึงข+อมูลต4าง ๆ ด+วยการจัดให+มีพ้ืนท่ีอินเตอร�เน็ต

ฟรีในชุมชน (Free  Wifi) 
2.6 ส4งเสริม  สนับสนุนการกีฬา  นันทนาการ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพใน

ชุมชน  และส4งเสริมการจัดกิจกรรมฟุตบอลลีก 
2.7 สนับสนุนการสืบค+นอัตลักษ�เมืองเชียงของ รวบรวมภูมิปCญญาท+องถ่ิน  และ

พิพิธภัณฑ�พ้ืนบ+าน 
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2.8 ส4งเสริมการศึกษาท้ังในและนอกระบบ  เพ่ือรองรับกับ ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห4ง
การเรียนรู+ การแข4งขันและการพัฒนาร4วมกันกับประชาคมอาเซ่ียน 

2.9 ส4งเสริมการพัฒนาของกลุ4ม องค�กร ชมรมต4าง ๆ โดย การจัดอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู+  

2.10 เพ่ิมพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ  สําหรับการพักผ4อน  และการนันทนาการ 
2.11 ส4งเสริมและให+ความร4วมมือกับสถานศึกษา  โรงเรียน  ให+มีความเปEนเอกภาพ  

สามัคคี 
2.12 จัดสร+างสนามกีฬา  และจัดหาอุปกรณ�กีฬา  สําหรับประชาชน 

          3.ยุทธศาสตร� การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล6อม  โดยการมีส2วนร2วมทุก
ภาคส2วน 

          3.1 ส4งเสริมการบริหารจัดการขยะอย4างครบวงจร การนําขยะกลับไปรีไซเคิล และ
มาตรการยกเว+นค4าบริการเก็บขยะ 

      3.2 ปรับปรุงซ4อมแซม  ถนนในเขตเทศบาล  ให+เปEนถนนปลอดภัย  สะอาด  สะดวก 
ถนนปลอดฝุ|น  ปลอดภัย  ปลอดมลพิษ 

3.3 ส4งเสริมการบําบัดและกําจัดน้ําเสียในชุมชน 
3.4 ควบคุมและลดปริมาณ  มลพิษ  ของอันตราย  กลิ่น  เสียง  และน้ําเสีย 
3.5 ส4งเสริมการปลูกต+นไม+  ไม+ดอกไม+ประดับ 
3.6 ปรับปรุงระบบไฟฟPาสาธารณะ  และแสงสว4าง 
3.7 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลให+ได+มาตรฐาน 
3.8 ร4วมมือกับท+องถ่ินใกล+เคียงในการปรับปรุงฌาปนสถาน 

4.ยุทธศาสตร�  การรักษาความม่ันคง  ร2วมมือ  และสร6างความสมานฉันท� 
4.1 เสริมสร+าง  ให+ชุมชนและองค�กรต4าง ๆ  เกิดความเข+มแข็ง  รักถ่ินฐานบ+านเกิด  
4.2 ส4งเสริมและสนับสนุน  ในการปPองกันปราบปรามและฟTUนฟูปCญหายาเสพติด 
4.3 เสริมสร+างความร4วมมือ อันดี ในระหว4างองค�กร และชุมชน 
4.4 สนับสนุนการนํากล+องวงจรปQดมาใช+ในการรักษาความปลอดภัยใน ชุมชน 
4.5 สนับสนุนกิจกรรมกลุ4มเยาวชน  ให+มีความเข+มแข็ง และร4วมต4อต+านยาเสพติด 

          4.6 ฝ�กอบรมทบทวนความรู+  ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ�แก4อาสาสมัครปPองกันภัย
ฝ|ายพลเรือน 

 5.ยุทธศาสตร�  การส2งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค�กรแบบบูรณาการ 
5.1 ส4งเสริมการรับรู+ข4าวสาร  และการมีส4วนร4วมของประชาชน 
5.2 เพ่ิมศักยภาพการบริการของบุคลากร  เพ่ือการบริหารท่ีดี 
5.3 ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช+  และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
5.4 ให+ประชาชนเข+ามามีส4วนร4วมในการพัฒนาเทศบาล  ท้ังในด+านนโยบายและการ

ปฏิบัติตลอดถึงการตรวจสอบการทํางานของเทศบาล  
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3.2 ปeจจัยและสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต2อการพัฒนา 

 3.2.1 ผลการวิเคราะห�ปeญหาและความต6องการของประชาชน  
  จากการรวบรวมข+อมูลปCญหาและความต+องของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของจากการจัดเวทีประชาคมหมู4บ+านและจากแบบสอบถามความพึงพอใจต4อผลการดําเนินงานของ
เทศบาล สามารถจําแนกออกในแต4ละด+านได+ดังนี้ 

(1) ด6านเศรษฐกิจ 
ประชาชนต+องการเห็นการพัฒนาในด+านเศรษฐกิจท่ีชัดเจน โดดเด4นและคํานึงถึง

ความเปEนไปได+ ความพร+อม  ให+ประชาชนมีส4วนร4วมในการแสดงความคิดเห็น โครงการไหนท่ีดีให+ทําอย4าง
ต4อเนื่อง  ควรนําตัวอย4างท่ีประสบผลสําเร็จจากท+องถ่ินอ่ืนมาปรับใช+ หรือทําให+แตกต4างเปEนรูปแบบท่ีโดด
เด4นของตนเอง เช4น ตลาดถนนคนเดิน การพัฒนาแหล4งท4องเท่ียว การสร+างแหล4งท4องเท่ียวใหม4 การเตรียม
ความพร+อมในการเข+าสู4ประชาคมอาเซียน เช4น   ปPายบอกทางหลายภาษา   เนื่องจากพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
เปEนแหล4งชุมชนประชาชนประชาชนมีหลากหลายอาชีพ ท้ังค+าขาย  การให+บริการ  รับจ+าง  การจัดต้ังกลุ4ม
อาชีพท่ีมีดําเนินการต4อเนื่องมีความเข+มแข็ง จึงมีไม4ก่ีกลุ4ม    

(2) ด6านสังคมและคุณภาพชีวิต 
(2.1) ด+านสุขภาพอนามัย 
 ประชาชนส4วนใหญ4ตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  มีการออก

กําลังกาย จะเห็นได+จากความต+องการของประชาชนในเรื่องเครื่องออกกําลังกาย  ปCญหาเรื่องสุขภาพส4วน
ใหญ4สาเหตุมาจากสภาพแวดล+อม เช4น ปCญหาระบบทางเดินหายใจการการเผาขยะ   เทศบาลมีการให+
ความรู+ด+านสุขภาพแก4ประชาชนในชุมชน  มีการฝ�กอบรมให+ความรู+แก4อาสาสมัครประจําหมู4บ+าน(อสม.)เพ่ือ
ช4วยเหลือหน4วยงาน ดูแลด+านสุขภาพอนามัยของประชาชน  มีการเฝPาระวัง การรณรงค� การปPองกันโรค
ต4าง ๆ อย4างต4อเนื่องทําให+ปCญหาเก่ียวกับโรคติดต4อไม4มี หรือมีก็ไม4รุนแรง   

2.2) ด+านศาสนา วัฒนธรรม  
 เทศบาลมีแหล4งโบราณสถาน รวมท้ังมีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปCญญา

ท+องถ่ินท่ีเปEนเอกลักษณ�ของตนเอง ซ่ึงแต4ละชุมชนก็มีการจัดกิจกรรมตามประเพณีทุกป�  เทศบาลฯจึงควร
มีการอนุรักษ� เผยแพร4และสืบสานไปยังคนรุ4นใหม4 รวมถึงการปลูกฝCงจิตสํานึกด+านคุณธรรมและจริยธรรม
ให+กับเด็กและเยาวชน  

(2.3) ด+านสังคม  
     ปCญหาท่ีพบส4วนใหญ4เปEนเรื่องการมีส4วนร4วมของประชาชนในการแสดงความ

คิดเห็น  การให+ความร4วมมือในกิจกรรมต4าง ๆ มีน+อย เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ ทําให+ทุกคนต4างมีการ
ดําเนินชีวิตท่ีเร4งรีบเพ่ือหารายได+  การออกระเบียบ การแก+ไขระเบียบ กฎหมายต4าง ๆ จึงขาดความคิดเห็น
ท่ีแท+จริงของคนส4วนใหญ4 ส4งผลให+การพัฒนา การแก+ไขปCญหาไม4บรรลุผล  ปCญหาด+านอ่ืนเช4นปCญหายาเสพ
ติด ปCญหาการพนัน มีไม4มากเนื่องจากหน4วยงานท่ีเก่ียวข+องมีการเข+มงวดกวดขัน ดําเนินการตามกฏหมาย 

(2.4) ด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน 
       ปCญหาท4อระบายน้ําอุดตัน  ปCญหาน้ําท4วมขังอันเนื่องมาจากการทับถมของดิน 

ทราย  ปCญหาถนนบางสายในเขตเทศบาลคับแคบไม4สามารถขยายการจราจรให+กว+างข้ึนได+  ปCญหาถนน
ชํารุดอันเองมาจากการใช+งานมาเปEนเวลานาน 



 

               ยุทธศาสตร�การพัฒนา ป� พ.ศ. 2558 – 2562 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ                      37 

 

                    (3) ด6านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล6อม 
         ปCญหาเรื่องขยะท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเจริญเติบโตของเมือง ปCญหาการไม4มีสถานท่ีกําจัด
ขยะแบบถูกสุขลักษณะ  การลักลอบนําขยะมาท้ิงในเขตเทศบาล  รวมท้ังปCญหาน้ําเน4าเสียจากครัวเรือน 
ร+านอาหาร  โรงแรม ฯลฯ ซ่ึงหากเทศบาลฯไม4มีมาตรการ แนวทางแก+ไข อาจส4งผลกระทบต4อคุณภาพชีวิต 
ความเปEนอยู4ของประชาชน ตลอดถึงเศรษฐกิจการท4องเท่ียว และการปรับปรุงทิวทัศน�ริมแม4น้ําโขงให+เปEน
สวนสาธารณะ ท่ีพักผ4อนก็เปEนอีกเรื่องท่ีเทศบาลสามารถดําเนินการ 

  (4) ด6านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
       ปCญหาความต+องการส4วนใหญ4เปEนเรื่องความปลอดภัยในการใช+รถใช+ถนน ปPายจราจร 
สัญญาณไฟจราจรต4าง ๆ ปCญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร การไม4ปฏิบัติตามกฎจราจร  และเนื่องจาก
เทศบาลฯมีพ้ืนท่ีส4วนใหญ4เปEนเขตท่ีอยู4อาศัย ย4านการค+าของชุมชน และเปEนพ้ืนท่ีเขตชายแดนทําให+การเข+า
มาของคนต4างถ่ินมากข้ึน สถานการณ�เหล4านี้อาจส4งผลให+เกิดปCญหาตามมา เช4น การลักทรัพย�  เทศบาลฯ 
ควรมีมาตรการในการปPองกันปCญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

  (5) ด6านบริหาร จัดการ  
       ควรให+ประชาชนได+รับข4าวสารหรือการประชาสัมพันธ�  เพ่ือให+ทราบถึงผลการ
ดําเนินการด+านต4าง ๆ อย4างถูกต+อง รวดเร็ว ทันสถานการณ�  รวมถึงให+ประชาชนเข+ามามีส4วนร4วมมากข้ึน 
ซ่ึงในปCจจุบันประชาชนให+ความสนใจและให+ความสําคัญในเรื่องเหล4านี้มากข้ึน รวมท้ังควรเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการปฏิบัติงาน  โดยการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของเทศบาลฯ และนําเทคโนโลยีเข+ามาใช+ในการ
ปฏิบัติงานและให+บริการแก4ประชาชน 

 3.2.2 การวิเคราะห�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา
ทางกายภาพในพ้ืนที่ 
  อําเภอเชียงของยังไม4มีการใช+ผังเมืองเฉพาะพ้ืนท่ี ปCจจุบันใช+ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. 2556  ตามผังเมืองรวมฯท่ีกําหนด  พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของส4วนใหญ4กําหนดให+เปEน
ท่ีดินประเภทชุมชน ให+ใช+ประโยชน�ท่ีดินเพ่ือการอยู4อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   ท่ีดินประเภทอนุรักษ�สภาพแวดล+อมเพ่ือการ
ท4องเท่ียว ให+ใช+ประโยชน�ท่ีดินเพ่ือนันทนาการหรือเก่ียวข+องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล+อม  
การท4องเท่ียวหรือเก่ียวข+องกับการท4องเท่ียว หรือสาธารณะประโยชน�  ซ่ึงหากกําหนดแนวทางการพัฒนา
ให+เปEนไปตามท่ีผังเมืองกําหนด  การส4งเสริมทางด+านเศรษฐกิจ การท4องเท่ียวน4าจะเปEนประเด็นหลักในการ
พัฒนา รวมถึงการพัฒนาท่ีสาธารณะริมฝC�งแม4น้ําให+เกิดประโยชน� เกิดรายได+ให+คนในพ้ืนท่ี 
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3.2.3 การวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปeจจุบันและโอกาส 

  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   เปEนพ้ืนท่ีเมืองชายแดน มีอาณาเขตติดต4อกับต4างประเทศ
คือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแม4น้ําโขงกันระหว4างสองประเทศ  
พ้ืนท่ีรับผิดชอบส4วนใหญ4เปEนชุมชนในเมือง  ประชาชนส4วนใหญ4ประกอบอาชีพด+านการค+าและการบริการ  
มีโบราณสถานท่ีเก4าแก4  เหมาะสมเปEนแหล4งท4องเท่ียว  การท่ีประเทศไทยจะเข+าสู4ประชาคมอาเซียน (AEC) 
ในป� 2558  อําเภอเชียงของถือเปEนเมืองหน+าด4านในการเดินทางเข+า-ออกระหว4างประเทศ  จําเปEนท่ีจะต+อง
มีการเตรียมความพร+อมรับการเปลี่ยนแปลง ท้ังด+านอุตสาหกรรม การท4องเท่ียว  การพัฒนาอาชีพ  ฝ�มือ
แรงงาน ฯลฯ 
  การวิเคราะห�ศักยภาพการพัฒนาโดยใช6เทคนิค  SWOT (strength weakness 
opportunity threat)   ได6ดังนี้      
           จุดแข็ง(Strength) 
 1.เปEนเมืองชายแดน ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  มีการค+าขายกับ
ประเทศเพ่ือนบ+านมายาวนาน โดยใช+เส+นทางการคมนาคมทางน้ํา  พืช ผัก ผลไม+ทางเศรษฐกิจมีมากมาย 
สามารถสนับสนุนส4งออกไปยังต4างประเทศ  หรือแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค4าได+    
 2.เกาะแก4งหินตามธรรมชาติ ทิวทัศน�ท่ีสวยงามริมฝC�งแม4น้ําแหล4งแพร4พันธุ�ปลาบึก ท่ีเปEน
แห4งเดียวในโลก สัญลักษณ�ปลาบึก เส+นทางการคมนาคมท่ีเชื่อมโยงได+หลายอําเภอ  สามารถดึงดูดให+
นักท4องเท่ียวเข+ามาท4องเท่ียวมากข้ึน 
 3.มีความหลากหลายทางชาติพันธุ�และการดําเนินวิถีชีวิต ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรม
ท+องถ่ินท่ีโดดเด4น เช4น พิธีบวงสรวงเจ+าพ4อปลาบึก   การสรงน้ําพระธาตุ   มีวัด มีศาสนสถานท่ีเก4าแก4มีอายุ
หลายร+อยป�ในพ้ืนท่ี 
  4. เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีแม4น้ําไหลผ4าน จํานวน  3 สาย ได+แก4 แม4น้ําโขงซ่ึงเปEน
แม4น้ําสายใหญ4มีน้ําไหลตลอดป�  แม4น้ําดุก และแม4น้ําสม ท่ีเปEนแม4น้ําสายรองท่ีไหลผ4านในพ้ืนท่ีการเกษตร
ของประชากร ปCจจุบันยังคงความอุดม สมบูรณ�ของสายน้ํา  ประชาชนในพ้ืนท่ีให+ความสําคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมีการต้ังกลุ4มเครือข4ายอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและกลุ4มดังกล4าวต้ังอยู4ใน
พ้ืนท่ีเทศบาล 
  5.ผู+บริหารเทศบาลให+ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีเปEนสําคัญ 
กล4าวคือมีนโยบายด+านการส4งเสริมสุขภาพ และดูแลสวัสดิการแก4ผู+ด+อยโอกาส เด็ก ผู+พิการ ผู+สูงอายุและ
ประชาชนท่ัวไป  การส4งเสริมการพัฒนาของกลุ4ม  องค�กร  ชมรมต4าง ๆ ในการอบรม  สัมมนา เพ่ิมพูน
ความรู+  ส4งเสริมการเรียนรู+ และเข+าถึงข+อมูลต4าง ๆ ทางระบบอินเตอร�เน็ต ส4งเสริมให+ประชาชนได+ออก
กําลังกาย การส4งเสริมการพัฒนาคุณภาพด+านร4างกายและจิตใจ  ทําให+การส4งเสริมด+านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพ  มีนโยบายพัฒนาชุมชนให+เข+มแข็ง  โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมพ้ืนบ+าน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปCญญาท+องถ่ิน  ซ่ึงในท+องถ่ินมีความหลากหลาย  มีหลักคิดและมี
หลักปรัชญาในทุกรูปแบบ สืบเนื่องมาจากความหลากหลายทางชาติพันธุ�ท่ีอยู4อาศัยในพ้ืนท่ี  ประชาชน
ส4วนใหญ4ยังคงประกอบกิจกรรม อนุรักษ� ประเพณี  วัฒนธรรมแบบด้ังเดิม  จากนโยบายผู+บริหารท+องถ่ิน
ในด+านนี้ ทําให+วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปCญญาท+องถ่ินได+รับการอนุรักษ� ไม4สูญหาย  รวมท้ังนโยบายด+าน
การศึกษา มีการส4งเสริมการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ เพ่ือรองรับกับฐานเศรษฐกิจและสังคมแห4งการ
เรียนรู+  การแข4งขันและการพัฒนาร4วมกันกับประชาคมอาเซียน   
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 6.ประชาชนในเขตเทศบาลได+รับการดูแลสุขภาพและได+รับความรู+เก่ียวกับสุขภาพอนามัย
จากหน4วยงานภาครัฐท้ังโรงพยาบาล  สาธารณสุข อย4างสมํ่าเสมอ รวมท้ังนโยบายของผู+บริหารท+องถ่ินท่ี
ส4งเสริมด+านสุขภาพอนามัย ของประชาชน  การมอบหมายให+อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู4บ+าน 
(อสม.) ติดตามดูแลสุขภาพของประชากรในชุมชน เปEนต+น 
 7.ผู+บริหารท+องถ่ิน มีนโยบายการส4งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค�กรแบบ
บูรณาการ  ส4งเสริมสนับสนุนให+ประชาชนมีส4วนร4วมในการพัฒนาท+องถ่ิน เสริมสร+างให+ชุมชนและองค�กร
ต4าง ๆ เกิดความเข+มแข็ง รักถ่ินฐานบ+านเกิด  
 8.การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน การดําเนินการกับผู+กระทําผิดกฎหมายใน
พ้ืนท่ีเทศบาลมีสถานีตํารวจภูธร  มีหน4วยปฏิบัติการตามลําน้ําโขง มีอาสาสมัครปPองกันภัยฝ|ายพลเรือน 
(อปพร.)ท่ีช4วยดูแลความเรียบร+อย  ปฏิบัติงานร4วมกับเทศบาล  รวมท้ังเทศบาลมีอุปกรณ�  เครื่องมือท่ี
พร+อมสําหรับการบรรเทาสาธารณภัย   
   9.ในด+านการจัดการขยะ ผู+บริหารท+องถ่ินมีนโยบายส4งเสริมการบริหารจัดการขยะอย4าง
ครบวงจร  การนําขยะมารีไซเคิล  และมีชุมชนต+นแบบในพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการขยะ 

          จุดอ2อน(Weakness) 
 1.ด+านการลงทุนคนในพ้ืนท่ีไม4มีความต่ืนตัวในการพัฒนา  ส4วนใหญ4จะเปEนต4างถ่ินเข+ามา
ลงทุน  หน4วยงานในพ้ืนท่ีไม4มีการประสานความร4วมมือกัน  ต4างหน4วยต4างทํา  
 2.การพัฒนาสถานท่ีท4องเท่ียว แหล4งท4องเท่ียวขาดการดูแลจากคนในชุมชน  ส4วนใหญ4
อาศัยหน4วยงานภาครัฐเข+ามาจัดการดูแลท้ังเรื่องงบประมาณ วิธีการ รวมท้ังไม4มีศูนย�รวมการบริการ
สําหรับนักท4องเท่ียว     
 3.ในด+านการสัญจรในชุมชน การขยายผิวจราจรในช4วงท่ีคับแคบ  สามารถทําได+ยาก
เนื่องจากติดกับบ+านเรือนและร+านค+าของประชาชนและเปEนส4วนสําคัญกล4าวคือเปEนย4านเศรษฐกิจของ
เทศบาล   หรือหากจะขยายผิวหรือเปลี่ยนเส+นทางการคมนาคมเพ่ือการขนส4งต+องทํานอกพ้ืนท่ี   
 4.ด+านแหล4งน้ํา แม4น้ําโขง ซ่ึงเปEนแม4น้ําสายหลัก  มีลักษณะน้ําข้ึนน้ําลงไม4เปEนไปตาม
ธรรมชาติ  เนื่องจากประเทศจีนได+ก4อสร+างเข่ือนก้ัน ดังนั้นการข้ึนลงของแม4น้ําจึงอยู4กับประเทศจีนผู+
กําหนด และแม4น้ําสายรองอันได+แก4 แม4น้ําดุก และแม4น้ําสม  ยังต้ืนเขินและมีการก4อสร+างฝายน้ําล+นเพียง
ไม4ก่ีแห4ง  ดังนั้นในฤดูท่ีมีน้ํามากจึงไม4สามารถกักเก็บน้ําไว+ได+  ตลอดจนลักษณะการไหลของน้ําจะไหลแรง
ทําให+ตลิ่งถูกกัดเซาะ บ+านเรือนประชาชนริมฝC�งแม4น้ํามักได+รับความเสียหาย  และข+อจํากัดด+านงบประมาณ 
 5.การรวมกลุ4มอาชีพส4วนใหญ4ยังไม4เข+มแข็ง   ต+องขอรับความช4วยเหลือจากหน4วยงาน
ของรัฐ   
 6.การจัดกิจกรรมของหน4วยงานต4างๆ เริ่มห4างหายจากกิจกรรมท่ีมีการแสดงออกถึง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปCญญาท+องถ่ิน เยาวชนส4วนมากรับเอาวัฒนธรรมภายนอกเข+ามาสู4
ชีวิตประจําวันมากเกินไป จนทําให+ไม4เข+าใจถึงหลักคิดและหลักปรัชญา ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปCญญาของท+องถ่ิน  
 7.ในด+านการศึกษาในเขตเทศบาล ไม4มีสถานศึกษาสายอาชีพ  ตลอดจนประชาชนไม4ให+
ความสําคัญกับสถานศึกษาท่ีมีอยู4ในพ้ืนท่ี  แต4กลับส4งบุตรหลานไปศึกษาต4อยังต4างถ่ิน  
 8 ในด+านสาธารณสุข ยังมีประชาชนท่ีอยู4ในวัยเจริญพันธุ�หรือวัยรุ4น ยังอยู4ในภาวะเสี่ยงต4อ
โรคติดต4อทางเพศสัมพันธ�  เช4น โรคเอดส� เนื่องจากยังมีพฤติกรรมท่ีม่ัวสุม  และไม4ได+รับการควบคุมดูแล
จากผู+ปกครองเท4าท่ีควรการดูแลส4งเสริมด+านสุขภาพอนามัยของเทศบาลยังทําได+ไม4มากเพราะขาดบุคลากร



 

               ยุทธศาสตร�การพัฒนา ป� พ.ศ. 2558 – 2562 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ                      40 

 

ท่ีชํานาญเฉพาะทาง การส4งเสริมสุขภาพด+านการออกกําลังกาย เล4นกีฬาประเภทต4าง ๆ นั้น สนามกีฬา  
ลานกีฬาในพ้ืนท่ียังมีไม4เพียงพอ เนื่องจากไม4มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสามารถทําเปEนลานกีฬา  สนามกีฬาได+ 
 9.ประชาชนยังขาดความเข+าใจอย4างถ4องแท+ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล+อม การบริหารจัดการ  การอนุรักษ� รักษายังคงปล4อยให+เปEนหน+าท่ีของหน4วยงานภาครัฐ หรือ
องค�กรเอกชน  เช4น การดูแลรักษาความสะอาดแม4น้ํา  ลําคลอง  การปลูกต+นไม+  
 10.สถานประกอบการในลักษณะร+านอาหาร โรงแรม ในพ้ืนท่ีบางแห4งยังไม4ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข+อบังคับของทางราชการ เช4น ไม4มีบ4อบําบัดน้ําเสีย มีการปล4อยน้ําเสียลงสู4แม4น้ํา      
ลําคลอง   
 11.การกําจัดขยะในพ้ืนท่ีเทศบาลยังไม4มีสถานท่ีท้ิงขยะและการกําจัดขยะยังใช+วิธีเทกอง
ท่ียังไม4ถูกสุขลักษณะ   
 12.เทศบาลมีพ้ืนท่ีติดต4อแนวชายแดน มีความเสี่ยงต4อปCญหาการลักลอบเข+าเมืองของคน
ต4างด+าว เปEนพ้ืนท่ีท่ีมีความเสียงต4อการค+ายาเสพติด  ปCญหาการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมาย  รวมท้ังมีการ
เดินทางเข+ามาทํางาน  มาลงทุนในพ้ืนท่ีจากคนต4างถ่ิน อาจทําให+มีปCญหาด+านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สินตามมา หากหน4วยงานของรัฐดูแลไม4ท่ัวถึง 
 12.การมีส4วนร4วมของประชาชนบางเรื่องประชาชนยังขาดความรู+ความเข+าใจท่ีถูกต+อง
เก่ียวกับหน+าท่ีของประชาชน เช4น การไปใช+สิทธิ์เลือกต้ังและการมีส4วนร4วมในการบริหารจัดการท+องถ่ิน  
การให+ความร4วมมือของประชาชนในชุมชนในการแสดงความคิดเห็นต4อการให+บริการสาธารณะของ
เทศบาลยังไม4ได+รับความร4วมมือจากประชาชนเท4าท่ีควร                 
           13.การบริหารจัดการของเทศบาลฯยังทําได+ไม4เต็มท่ี เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด       
ไม4เพียงพอต4อการให+บริการสาธารณะ รวมท้ังการแก+ไขปCญหา การพัฒนาในบางเรื่องต+องได+การอนุมัติ 
อนุญาตหรือเห็นจากหน4วยงานท่ีเก่ียวข+อง  เนื่องจากอยู4นอกเหนือจากอํานาจหน+าท่ีของเทศบาลฯท่ีจะ
สามารถทําได+แต4เปEนการความต+องการของชุมชน เช4น การพัฒนาคูเมืองเดิม  การก4อสร+างท4าเทียบเรือ    
ทําให+การพัฒนาทําได+ไม4เต็มท่ี   
          โอกาส(Opportunity) 
 1.การท่ีประเทศไทยเข+าสู4ประชาคมอาเซียนในป� พ.ศ.2558  ทําให+องค�กรต4าง ๆ ในพ้ืนท่ี
ต+องมีการเตรียมความพร+อมเพ่ือรองรับกับภารกิจการเปลี่ยนแปลงท่ีตามมา 
 2.รัฐบาลมีนโยบายส4งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค+า การลงทุน ในภูมิภาค
อาเซียนและขยายความร4วมมือกับประเทศเพ่ือนบ+าน พัฒนาศักยภาพในการแข4งขันของผู+ประกอบการไทย
ทุกระดับโดยสอดคล+องกับข+อตกลงในการเคลื่อนย+ายในด+านสินค+า บริการ การลงทุน แรงงานฝ�มือ และ
ปCจจัยการผลิตต4าง ๆ มีการปรับกฎเกณฑ�การค+าและระบบพิธีการศุลกากรให+สะดวกการค+าการลงทุนกับ
ต4างประเทศ  ทําให+การค+าการลงทุนในพ้ืนท่ีมีโอกาสเพ่ิมข้ึน นโยบายส4งเสริมการท4องเท่ียวท่ีครอบคลุม
แหล4งท4องเท่ียวอันมีลักษณะโดดเด4นร4วมกันหรือจัดเปEนกลุ4มได+ เช4น กลุ4มธรรมชาติ ประวัติศาสตร� 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปCญญาท+องถ่ินและสุขภาพ  การพัฒนาแหล4งท4องเท่ียวภายในประเทศท้ังท่ีเปEนแหล4ง
ท4องเท่ียวเดิมและแหล4งท4องเท่ียวใหม4  ซ่ึงเปEนผลดีในการส4งเสริมการท4องเท่ียวในพ้ืนท่ีเพราะในเขต
เทศบาลฯ มีท้ังแหล4งท4องเท่ียวท่ีเปEนศิลปวัฒนธรรม  ทิวทัศน�ทางธรรมชาติ  
 3.การก4อสร+างสะพานข+ามแม4น้ําโขง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห4งท่ี 4 เชื่อมระหว4าง
อําเภอเชียงของกับแขวงบ4อแก+ว  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ทําให+มีเส+นทางการคมนาคมท่ี
สะดวก ส4งผลดีต4อธุรกิจด+านการค+า   การท4องเท่ียวในพ้ืนท่ี  นักท4องเท่ียวมีทางเลือกในการเดินทาง      
โดยสามารถเดินทางท4องเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ+านได+หลายประเทศจนถึงประเทศจีน   
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 4.ด+านแหล4งน้ําหากมีการขุดลอกและก4อสร+างฝายน้ําล+นในแม4น้ําสายรองก็จะสามารถกัก
เก็บน้ําไว+ใช+ในฤดูแล+งได+ ตลอดจนชะลอการไหลของน้ําได+ และการสร+างพนังเข่ือนปPองกันตลิ่ง ก็จะสามารถ
ลดปCญหาด+านดินพังทลายได+ 
 5.นโยบายของรัฐบาลด+านการยกระดับคุณภาพบริการด+านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน นับได+ว4าเปEนโอกาสดีท่ีเทศบาลจะได+ส4งเสริม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให+มีคุณภาพท่ี
ดียิ่งข้ึน 
 6.ด+านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี มีระเบียบกฎหมายท่ีให+ท+องถ่ินมีอํานาจในการ ส4งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ� ฟTUนฟู และเผยแพร4มรดกทาง
วัฒนธรรม  ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปCญญาท+องถ่ิน ทําให+ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท+องถ่ินได+รับความ
สนใจมากข้ึนท้ังในชุมชนและสถานศึกษา เทศบาลฯสามารถส4งเสริม  สนับสนุนการอนุรักษ� ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีได+อย4างเต็มท่ี   
 7.ด+านการศึกษารัฐบาลมีนโยบายท่ีจัดให+มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู+  โดยให+
ความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก  มีการปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษา รวมท้ังให+องค�กรปกครองส4วนท+องถ่ินมีโอกาสร4วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และร4วมใน
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู+ ทําให+การจัดการด+านการศึกษามีคุณภาพ สามารถนํางบประมาณไป
พัฒนาผู+เรียนให+มีคุณภาพให+มากยิ่งข้ึน    
  8.พระราชบัญญัติเทศบาลได+กําหนดให+เทศบาลมีอํานาจหน+าท่ีในการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม  และสามารถออกเทศบัญญัติท+องถ่ินควบคุมในเรื่องดังกล4าวได+ 
 9.นโยบายของรัฐบาลในการเร4งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย     
ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร+างคุณภาพสิ่งแวดล+อมท่ีดีให+แก4ประชาชน  โดยให+ความสําคัญในการ
เร4งรัดแก+ไขปCญหาการจัดการขยะเปEนอันดับแรก ส4งเสริมให+เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช+ใหม4
ให+มากท่ีสุด เร4งกําจัดขยะมูลฝอยตกค+างสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะในพ้ืนท่ีวิกฤต  พ้ืนท่ีใดท่ีสามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเปEนพลังงานก็จะสนับสนุนให+ดําเนินการ ฯลฯ  มีการใช+มาตรการทางกฎหมาย
และการบังคับใช+อย4างเด็ดขาด  ซ่ึงเปEนโอกาสดีของเทศบาลฯ ในการส4งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน รวมท้ังการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 10.การพัฒนาด+านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีรวดเร็ว  ทําให+มีเทคโนโลยี
สําหรับใช+ในการบริหารและบริการประชาชนอย4างมีประสิทธิภาพ 
 11. การมีส4วนร4วมในการแสดงความคิดเห็นต4อกิจการสาธารณะขององค�กรปกครองส4วน
ท+องถ่ิน  ซ่ึงหากเทศบาลได+ให+ความรู+ ความเข+าใจท่ีถูกต+องเก่ียวกับบทบาท หน+าท่ีของประชาชนและการมี
ส4วนร4วมในการบริหารจัดการท+องถ่ินแล+ว  อาจเปEนพลังมวลชนท่ีมีความเข+มแข็ง  ส4งเสริมให+ท+องถ่ินบริหาร
จัดการท+องถ่ินได+อย4างมีประสิทธิภาพ 
 12. การพัฒนาเปEนเขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอเชียงของ ทําให+พ้ืนท่ีได+รับความสนใจจาก
บุคคลภายนอกพ้ืนท่ีท่ีจะเข+าทําธุรกิจ การค+า การลงทุน ฯลฯ    
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           อุปสรรค (Threat) 
 1.จังหวัดเชียงรายมีสถานท่ีท4องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดนักท4องเท่ียวหลายแห4ง ทําให+
นักท4องเท่ียวมีทางเลือกท่ีจะท4องเท่ียวหลายทาง  รวมท้ังการเดินทางเข+ามาในพ้ืนท่ีของนักท4องเท่ียวส4วน
ใหญ4มีจุดประสงค�เพ่ือเดินทางไปเท่ียวยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป,ลาว) หรือ
เดินทางต4อไปยังประเทศท่ีสาม  ทําให+สถานท่ีท4องเท่ียวในพ้ืนท่ีไม4ได+รับความสนใจ   
 2.เส+นทางการการคมนาคมท่ีเชื่อมโยงระหว4างอําเภอต4างๆ ยังไม4สะดวกเท4าท่ีควร 
กล4าวคือ  คับแคบเปEนหลุมเปEนบ4อ ตลอดจนไม4มีเส+นทางสัญจรท่ีเปEนทางเลือกอ่ืน  
 3.ด+านแหล4งน้ําการก4อสร+างเข่ือนก้ันแม4น้ําโขง การปQดปล4อยน้ําจากเข่ือน ของประเทศจีน  
ทําให+ไม4สามารถคาดการณ�ปริมาณน้ําได+ ทําให+น้ําท4วมบ+านเรือนท่ีอยู4ริมฝC�งแม4น้ํา พืชผลทางการเกษตร
เสียหายเนื่องจากแม4น้ําสายรองจะเชื่อมต4อกับแม4น้ําสายหลัก (แม4น้ําโขง) ปริมาณน้ําในแม4น้ําโขงมีผลต4อ
ปริมาณในแม4น้ําสายรอง  
           4.การสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปCญญาท+องถ่ินให+แก4กลุ4มเยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปยังขาดบุคลากรหรือปราชญ�ท่ีถ4ายทอดได+อย4างครบถ+วน มีเพียงผู+สูงอายุในท+องถ่ินท่ีได+รับ
มอบเปEนฉันทามติจากหมู4บ+านให+ประกอบกิจกรรมนั้นๆ เปEนครั้งๆ ไป   
 5.การแพร4ระบาดของโรคโดยบุคคลท่ีเปEนประชากรแฝงเปEนอีกปCจจัยหนึ่งในการควบคุมท่ี
สามารถทําได+ยาก 
 6.ในด+านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม การเดินเรือขนส4งสินค+าและเรือท4องเท่ียว
ตามลําน้ําโขงซ่ึงเปEนเรือของบริษัทท่ีเปEนของประเทศเพ่ือนบ+าน การควบคุมเรือขนส4งสินค+าและเรือ
ท4องเท่ียวมิให+ปล4อยของเสียลงในแม4น้ําจึงมิสามารถทําได+ 
 7.การบริหารจัดการสถานท่ีท้ิงขยะ ไม4สามารถดําเนินการเองได+ต+องอาศัยความร4วมมือ
จากหน4วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข+อง  เพราะสถานท่ีท้ิงขยะอยู4นอกเขตพ้ืนท่ีเทศบาล    
 8.การให+ความร4วมมือกับหน4วยงานอ่ืนด+านการจัดระเบียบสังคม  การรักษาความสงบ
เรียบร+อย ของเทศบาลยังทําได+ไม4มากเนื่องจากติดขัดในเรื่อง ระเบียบ  ข+อกฎหมาย  เช4นการสนับ
งบประมาณ    
 9.ปCญหาหมอกควันในภาคเหนือ ส4งผลต4อปCญหาด+านเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะปCญหาสุขภาพ และปCญหาด+านธุรกิจท4องเท่ียว 
 10.ปCจจุบันมีการกระจายอํานาจให+แก4ท+องถ่ินในการดําเนินการกิจการสาธารณะมากข้ึน  
กิจการบางอย4างต+องมีบุคลากรท่ีมีความรู+ความชํานาญ โดยเฉพาะ  
 11.การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม4ท่ีเปEนไปอย4างรวดเร็ว ส4งผลให+เด็กและเยาวชน   
มีพฤติกรรมในการใช+ชีวิตประจําวันเปลี่ยนไป หมกมุ4นกับการเสพสื่อต4าง ๆ เช4น  เกม  ไลน�  เฟซบุzค     
เกิดการเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม  การมีพฤติกรรมก+าวร+าว 
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            จากปeจจัยและสภาพแวดล6อมต2าง ๆ ท่ีกล2าวมาแล6ว เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ได6
กําหนดวิสัยทัศน� และแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

วิสัยทัศน�    “ประชาชนอยู4เย็นเปEนสุขคู4สังคมท่ีดี และมีภูมิคุ+มกันต4อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ  

  1.การบริหารจัดการสาธารณูปโภค  การสาธารณูปการ  การผังเมือง  การขนส4งและการวิศวกรรม
จราจร  การควบคุมอาคาร  โครงสร+างพ้ืนฐาน  น้ํา พลังงาน  เพ่ือสนับสนุนและส4งเสริม การสร+างมูลค4า
ทางการตลาด  การค+า การลงทุน การประกอบอาชีพ  การพาณิชย� การบํารุงและส4งเสริมการทํามาหากิน
ของประชาชน  เปEนมิตรกับสิ่งแวดล+อม  พร+อมสร+างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ 

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยู4บนพ้ืนฐานทางสังคมของล+านนา  ศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปCญญา
ท+องถ่ิน  วัฒนธรรมอันดีของท+องถ่ิน  ให+มีคุณธรรมมีการเรียนรู+ตลอดชีวิต  มีทักษะและดํารงชีวิตอย4าง
เหมาะสมในแต4ละช4วงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนท+องถ่ินมีความเข+มแข็ง  สามารถปรับตัวรู+เท4าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม  โดยการมีส4วนร4วมของชุมชน  รวมท้ัง
สร+างภูมิคุ+มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

4.รักษาความสงบเรียบร+อยของประชาชน  ส4งเสริมและสนับสนุนการปPองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต ได+รับการคุ+มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
อย4างท่ัวถึงและเท4าเทียม  สังคมอยู4ร4วมกันอย4างมีความสุข เปEนธรรมและเปEนสังคมท่ีมีคุณภาพ 

5.การบริหารจัดการเปEนไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน  โดยใช+วิธีการบริหารจัดการบ+านเมือง
ท่ีดี  หลักธรรมมาภิบาล  คํานึงถึงการมีส4วนร4วมของประชาชน  ทุกภาคส4วนได+รับการเสริมสร+างให+สามารถ
มีส4วนร4วมในกระบวนการพัฒนาภายใต+ระบบท่ีโปร4งใส เปEนธรรม  

ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนา 

1.ยุทธศาสตร�การเพ่ิมมูลค4าทางเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 สนับสนุน ส4งเสริมการทํามาหากิน การพาณิชย� การประกอบอาชีพ ตลอดจนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข4งขันด+านการตลาด การค+าและการลงทุน 

1.2 ส4งเสริมและพัฒนาการท4องเท่ียว 
1.3 สร+างความเข+มแข็งให+ภาคประชาชนเพ่ือรองรับสู4ประชาคมอาเซียน  และการนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล 
1.4 ส4งเสริมงานตลาด ท4าเทียบเรือ เทศพาณิชย� และการพัฒนาระบบโครงสร+างพ้ืนฐานท่ีจําเปEน

เพ่ือเพ่ิมมูลค4าทางเศรษฐกิจ 
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2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา 
 2.1 บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปCญญาท+องถ่ิน วัฒนธรรมอันดีของท+องถ่ิน และทุนทางสังคม
ล+านนา 
 2.2 ส4งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห�  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคง
ของเด็ก สตรี  เยาวชน ผู+สูงอายุ ผู+พิการ และผู+ด+อยโอกาส 
 2.3 ส4งเสริมและสนันสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล การปPองกัน
และระงับโรคติดต4อ 
 2.4 ส4งเสริมและสนันสนุนการกีฬา นันทนาการ  และการออกกําลังกาย 
 2.5 จัดให+มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ท่ีออกกําลังกายและสถานท่ีพักผ4อนหย4อนใจ 
 2.6 ส4งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู+ตลอดชีวิต 
 2.7 ส4งเสริมให+เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช+ภาษาต4างประเทศเพ่ือเตรียมความพร+อมสู4
ประชาคมอาเซียน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพคนให+มีภูมิคุ+มกันต4อการเปลี่ยนแปลง 
 2.8 ส4งเสริม สนับสนุน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช+ในการเรียนการสอน  การเข+าถึงข+อมูล
ข4าวสาร การให+บริการสาธารณะ 
 2.9 ส4งเสริมงานด+านคมนาคมและการขนส4ง  ทางระบายน้ํา  สะพาน และระบบโครงสร+างพ้ืนฐาน
ท่ีจําเปEน 

3.ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม 
แนวทางการพัฒนา 
 3.1 รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน ทางน้ํา ทางและท่ีสาธารณะ 
 3.2 ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีกลายมาเปEนมลพิษ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น 
เสียง และน้ําเสีย 
 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ  โดยประชาชนมีส4วนร4วม 
 3.4 อนุรักษ� ฟTUนฟู และใช+ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม สนับสนุนการใช+
พลังงานทดแทน 
 3.5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมแบบยั่งยืน โดยการมีส4วนร4วมทุกภาคส4วน 

3.6 ส4งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล4งน้ําธรรมชาติ แหล4งน้ําเพ่ือการเกษตร ตลอดจนการ
บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

4.ยุทธศาสตร�การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร+อย และความปรองดองสมานฉันท� 
 4.1 เสริมสร+างชุมชนและท+องถ่ินเข+มแข็ง รักถ่ินฐานบ+านเกิด 
 4.2 เสริมสร+างความปรองดองสมานฉันท�ในชุมชนและท+องถ่ิน บนพ้ืนฐานของความถูกต+อง ความ
เสมอภาค เปEนธรรม  ยุติธรรม และการยอมรับของทุกภาคส4วน 
 4.3 เสริมสร+างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินส4วนของประชาชน 
 4.4 ส4งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  งานรักษาความสงบเรียบร+อย 
 4.5 ส4งเสริมและสนับสนุนงานปPองกันและแก+ไขปCญหายาเสพติด 
 4.6 พัฒนาความร4วมมือชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ+าน 
 4.7 ส4งเสริมและสนับสนุนงานด+านปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 4.8 ส4งเสริม สนับสนุนการใช+เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย 
 4.9 พัฒนางานด+านการผังเมือง การขนส4งและวิศวกรรมจราจร การดูแลและคุ+มครองท่ีสาธารณะ 
งานควบคุมอาคารและงานให+มีและบํารุงการไฟฟPา หรือแสงสว4างโดยวิธีอ่ืน 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหาร 
 5.1 ส4งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ ประชาชน และการมีส4วนร4วมในการ
พัฒนา 
 5.2 เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลเพ่ือการบริหารท่ีดี  มีประสิทธิภาพ 
 5.3 พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ� สถานท่ีปฏิบัติงาน  ตลอดจนนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช+ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 5.4 พัฒนาระบบการจัดหารายได+ของเทศบาล 
 5.5 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ4ายโอนให+มีประสิทธิภาพ 
 5.6 ประสานความร4วมมือและบูรณาการร4วมกันทุกภาคส4วนท้ังภาคราชการ ภาคประชาชน 
องค�กรเอกชน องค�กรปกครองส4วนท+องถ่ิน ในการพัฒนาท+องถ่ิน 
 5.7 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ การให+บริการ คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
 5.8 การพัฒนาระบบข+อมูลข4าวสารและระบบสารสนเทศของทางราชการ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดเชียงรายกับยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ     

โครงสร6างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ พ.ศ. 2558 -  2562 
 
 

  
 
   
   
 
   
 
 
 
    

  
 
 
  

 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาจังหวัด
เชียงราย 
 

1.การพัฒนาขีดความ 
สามารถในการแข4งขัน
ด+านการค+า การลงทุน
และบริการโลจิสติกส� 

2.การส4งเสริมการผลิต
สินค+าเกษตรคุณภาพ 
มาตรฐานสากล และเปEน
มิตรกับสิ่งแวดล+อม  

3.การดํารงฐาน
วัฒนธรรมล+านนา เพือ่
เพิ่มมูลค4าการท4องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ  
และเชิงสุขภาพ 

4.การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย�และคุณภาพชีวิต
เพื่อให+ประชาชนอยู4เย็น
เปEนสุข 

5.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล+อมให+ดํารงความ
สมบูรณ�และยั่งยืน 

6.การรักษาความมั่นคง 
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย�สิน 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาขององค�กร
ปกครองส4วนท+องถิ่น 
จังหวัดเชียงราย 

1.การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส4ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร+างพื้นฐานอื่น ๆ ที่
จําเปEนในเขตองค�กร
ปกครองส4วนท+องถิ่นเพื่อ
รองรับการเข+าสู4ประชาคม
อาเซียน 

2.การพัฒนาด+าน
เศรษฐกิจและการ
ท4องเที่ยว 

3.การพัฒนาด+าน
การศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย� 
 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมเพื่อให+
ประชาชนอยู4เย็นเปEนสุข 

5.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล+อมให+ดํารงความ
สมบูรณ�และยั่งยืน  

6.การพัฒนาด+าน
การเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ 

1.การเพิ่มมูลค4าทาง
เศรษฐกิจ  

2.การพัฒนาสังคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล+อม 

4.การรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัย ความสงบ
เรียบร+อยและความ
ปรองดองสมานฉันท�  

การพัฒนาการบริหาร 

แบบ ยท. 01 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร� 
          

                                              แผนยุทธศาสตร�เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ พ.ศ. 2558 – 2562 
วิสัยทัศน� (Vision) : ประชาชนอยู4เย็นเปEนสุขคู4สังคมที่ดี และมีภูมิคุ+มกันต4อการเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจ (Mission) 
1.การบริหารจัดการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ การผังเมือง การขนส4งและการวิศวกรรมจราจร การควบคุมอาคาร โครงสร+างพื้นฐาน น้ํา พลังงาน เพื่อสนับสนุนและส4งเสริม การสร+างมูลค4าทางการตลาด การค+า การลงทุน การ
ประกอบอาชีพ การพาณิชย� การบาํรุงและส4งเสริมการทํามาหากินของประชาชน เปEนมิตรกับสิ่งแวดล+อม พร+อมสร+างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู4บนพื้นฐานทางสังคมของล+านนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปCญญาท+องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท+องถิ่น  ให+มีคุณธรรมมีการเรียนรู+ตลอดชีวิต มีทักษะและดํารงชีวิตอย4างเหมาะสมในแต4ละช4วงวยั สถาบันทาง
สังคมและชุมชนท+องถิ่นมีความเข+มแข็ง สามารถปรับตัวรู+เท4าทันการเปลี่ยนแปลง 
3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม  โดยการมีส4วนร4วมของชุมชน รวมทั้งสร+างภูมิคุ+มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและภยัพิบัติทางธรรมชาติ 
4.รักษาความสงบเรียบร+อยของประชาชน ส4งเสริมและสนับสนุนการปPองกันและรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย�สิน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ได+รับการคุ+มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย4างทั่วถึงและเท4าเทียม สังคมอยู4ร4วมกัน
อย4างมีความสุข เปEนธรรมและเปEนสังคมที่มีคุณภาพ 
5.การบริหารจัดการเปEนไปเพื่อประโยชน�สุขของประชาชน  โดยใช+วิธกีารบริหารจัดการบ+านเมืองที่ดี  หลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงการมีส4วนร4วมของประชาชน ทุกภาคส4วนได+รับการเสริมสร+างให+สามารถมีส4วนร4วมในกระบวนการพัฒนา
ภายใต+ระบบที่โปร4งใส เปEนธรรม 

จุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning) ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ที่สอดคล+องกับยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  พ.ศ. 2557 – 2560 
“เปEน Smart & City คู4สังคมที่ดี มั่นคง สมดลุ แบบยั่งยืน” 

1. Growth & Competitiveness  
     1.1 สร+างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข+มแข็งให+เจริญเติบโต  โดยเน+นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข4งขันด+านการค+า การลงทุน บริการ การเกษตร การท4องเที่ยว และวัฒนธรรม เพื่อให+ประชาชนได+พึ่งตนเองได+อย4างยั่งยืน 
     1.2 วางระบบการพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให+ประชาขนอยู4เย็นเปEนสุขคู4สังคมที่ดี และมีภูมิคุ+มกันต4อการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร+อมเพื่อเข+าสู4ประชาคมอาเซียน 
     1.3 พัฒนางานด+านการผังเมือง/ชุมชน งานควบคุมอาคารและบริหารจัดการใช+ประโยชน�ที่ดิน 
2. Sustainability Growth  การพัฒนาอย4างมั่นคงและยั่งยืน 
     2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให+มั่นคงทางสังคม ภายใต+วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     2.2 ส4งเสริมเครือข4ายประชาชน กลุ4มอาสาสมัคร องค�กรเอกชน เปEนพลังในการแก+ไขปCญหาสังคมและขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ 
     2.3 สร+างภูมิคุ+มกันทางสังคม การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร+อย งานด+านปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
3. Green Growth  การพัฒนาคู4การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม 
     3.1 พัฒนา/ส4งเสริมการเตรียมความพร+อมและมีภูมิปPองกันต4อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล+อม สภาพแวดล+อมและสาธารณภัย 
     3.2 รักษาสภาวะแวดล+อมและสมดุลทางธรรมชาติด+วยพลังทางสังคม เพื่อเปEนเมืองน4าอยู4 ประชาชนอยู4ในสังคม และสิ่งแวดล+อมที่ดีมีคุณภาพ 
4. Smart Process  การพัฒนาการบริหารและการบริการ 
    4.1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหาร จัดการบริการสาธารณะของเทศบาล       4.2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริการของเทศบาล 
    4.3 พัฒนาระบบฐานข+อมูลเพื่อการกําหนดนโยบายและการพัฒนา 

 

แบบ ยท. 02 
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3.3 แผนที่ยุทธศาสตร� (ต4อ) 

                                              แผนยุทธศาสตร�เทศบาลตาํบลเวียงเชียงของ พ.ศ. 2558 – 2562 

1.การเพิ่มมูลค4าทางเศรษฐกิจ 
 

2.การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
 

3.การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล+อม 

4.การรักษาความมั่นคง ปลอดภยั ความสงบ
เรียบร+อย และความปรองดองสมานฉันท� 

5.การพัฒนาการบริหาร 
 

1.สนับสนุนและส4งเสริมการทํามาหากิน 
การพาณิชย� การประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข4งขันด+านการตลาด การค+าและ
การลงทุน 
2.ส4งเสริมและพัฒนาการท4องเที่ยว 
3.สร+างความเข+มแข็งให+ภาคประชาชน
เพื่อรองรับสู4ประชาคมอาเซียน และ
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมา
ขยายผล 
4.ส4งเสริมงานตลาด ท4าเทียบเรือ เทศ
พาณิชย� และการพัฒนาระบบโครงสร+าง
พื้นฐานที่จําเปEนเพื่อเพิ่มมูลค4าทาง
เศรษฐกิจ 
 

1.บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปCญญาท+องถิ่น 
วัฒนธรรมอันดีของท+องถิ่น และทุนทางสังคม
ล+านนา 
2.ส4งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห� การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
ของเด็ก สตรี เยาวชน ผู+สูงอายุ ผู+พกิาร และ
ผู+ด+อยโอกาส 
3.ส4งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว การรักษาพยาบาล การปPองกันและระงับ
โรคติดต4อ 
4.ส4งเสริมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และ
การออกกําลังกาย 
5.จัดให+มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ที่ออกกาํลัง
กายและสถานที่พักผ4อนหย4อนใจ 
6.ส4งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู+ตลอดชีวิต 
7.ส4งเสริมให+เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถ
ใช+ภาษาต4างประเทศเพื่อเตรียมความพร+อมสู4
ประชาคมอาเซียน และพัฒนาคุณภาพคนให+มี
ภูมิคุ+มกันต4อการเปลี่ยนแปลง 
8.ส4งเสริม สนับสนุน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช+ในการเรียนการสอน  การเข+าถึงข+อมูลข4าวสาร 
การให+บริการสาธารณะแก4ประชาชน 
9.ส4งเสริมงานด+านคมนาคมและการขนส4ง ทาง
ระบายน้ํา สะพาน และระบบโครงสร+างพื้นฐานที่
จําเปEน 

1.รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน 
ทางน้ํา ทางและที่สาธารณะ 
2.ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลาย
มาเปEนมลพิษ ขยะอันตราย มลพิษทาง
อากาศ กลิ่น เสียงและน้ําเสีย 
3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
โดยประชาชนมีส4วนร4วม 
4.อนุรักษ� ฟTUนฟ ูและใช+ประโยชน�จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม 
สนับสนุนการใช+พลังงานทดแทน 
5.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล+อมแบบยั่งยืนโดยการมีส4วนร4วม
ทุกภาคส4วน 
6.ส4งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล4ง
น้ําธรรมชาติ แหล4งน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดจนการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณา
การ 

 

1.เสริมสร+างชุมชนและท+องถิ่นเข+มแข็ง รักถิ่น
ฐานบ+านเกิด 
2.เสริมสร+างความปรองดองสมานฉันท�ใน
ชุมชนและท+องถิ่น บนพื้นฐานของความ
ถูกต+อง ความเสมอภาค เปEนธรรม ยุติธรรม 
และการยอมรับของทุกภาคส4วน 
3.เสริมสร+างความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย�สินส4วนของประชาชน 
4.ส4งเสริมและพัฒนาการจัดระเบยีบชุมชน 
งานรักษาความสงบเรียบร+อย 
5.ส4งเสริมและสนับสนุนงานปPองกันและ
แก+ไขปCญหายาเสพติด 
6.พัฒนาความร4วมมือชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ+าน 
7.ส4งเสริมและสนับสนุนงานด+านปPองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
8.ส4งเสริม สนับสนุนการใช+เทคโนโลยีในการ
รักษาความปลอดภยั 
9.พัฒนางานด+านผังเมือง การขนส4งและ
วิศวกรรมจราจร การดูแลและคุ+มครองที่
สาธารณะ งานควบคุมอาคารและงานให+มี
และบํารุงการไฟฟPา หรือแสงสว4างโดยวธิีอื่น 

 

1.ส4งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมี
ส4วนร4วมในการพัฒนา 
2.เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร
เทศบาลเพื่อการบริหารที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 
3.พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ� สถานที่
ปฏิบัติงาน ตลอดจนนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 
4.พัฒนาระบบการจัดหารายได+ของ
เทศบาล 
5.พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ4าย
โอนให+มีประสิทธภิาพ 
6.ประสานความร4วมมือและบูรณาการ
ร4วมกันทุกภาคส4วนทั้งภาคราชการ ภาค
ประชาชน องค�กรเอกชน องค�กร
ปกครองส4วนท+องถิ่น ในการพัฒนา
ท+องถิ่น 
7.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
การให+บริการ คุณธรรม จริยธรรม  
ธรรมมาภิบาล 
8.การพัฒนาระบบข+อมูลข4าวสารและ
ระบบสารสนเทศของทางราชการ 

 

 


