แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ของ

เทศบาลตาบลสันทราย
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
เทศบาลตาบลสันทราย ตั้งอยู่บนถนนเส้นทางการคมนาคมสายพหลโยธิน ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล ระยะทาง
ห่างไกลจากตัวอาเภอ

5 กิโลเมตร หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากอาเภอที่สุดระยะทาง 14 กิโลเมตร เนื้อที่มี

พื้นที่ถือครองสิทธิ์ทั้งสิ้น 18.48 ตารางกิโลเมตร
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ/อาณาเขต
ตาบลสันทรายมีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบมีแม่น้าแม่กรณ์และแม่น้าลาวไหลผ่านและประชากรส่วน
ใหญ่ตั้งบ้านเรือนเรียงรายริมฝั่งถนนและฝั่งแม่น้ามีอาณาเขตติดต่อกับตาบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลรอบเวียง
อาเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลป่าอ้อดอนชัย
อาเภอเมืองเชียงราย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตาบลท่าสาย
อาเภอเมืองเชียงราย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลป่าอ้อดอนชัย
อาเภอเมืองเชียงราย
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ตาบลสันทราย มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มจากกลางเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิประมาณ 37 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือน
ตุลาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยปีละ 1,768 มิลลิเมตร มากที่สุดในปี
2544 จานวน 2,287.60 มิลลิเมตรน้อยที่สุดในปี 2546 จานวน 1,404.10 มิลลิเมตร จานวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย
143 วันต่อปี ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุด
8.0 องศาเซลเซียส
1.4 ลักษณะของดิน
ดินในพื้นที่ ประกอบด้วยดิน 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ บริเวณที่ราบเป็นดิน ที่เกิดบนลานตะพักลาน้าระดับ
ต่าง ๆ และบริเวณภูเขาและที่สูงชันเป็นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชันดินเกิดบนลานตะพักลาน้าระดับต่าง ๆ
ประกอบด้วยดินหลายชนิด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่าถึงดีหรือดีปานกลางเนื้อดินร่วมจนถึงดินเหนียว มี
การระบายน้าดีจนถึงเลวปกติ ใช้ในการทานาดินบนภูเขาและที่ชันมีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแห่งมีก้อนกรวด
และก้อนหินปะปนในเนื้อดินหรือกระจัดกระจายไปตามผิวดิน
ลักษณะเนื้อดินสีของดินและปฏิกิริยาดิน
แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกาเนิดโดยทั่วไปมักมีความอุดมสมบูรณ์ต่า ข้อจากัดในการใช้ดินที่สาคัญ
ของพื้นที่คือ ความลาดชันและการเสี่ยงต่อกษัยการ (Erosion) ที่จะเกิดขึ้น พื้นที่นี้ยังเป็นป่าอยู่มาก สมควรเก็บ
ไว้เป็นป่ารักษาต้นน้า ลาธาร

1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
มีแม่น้าแม่กรณ์และแม่น้าลาว ไหลผ่านซึ่งเหมาะแก่การทาการเกษตรของเกษตรกรตาบลสันทราย
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2499 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2499 )
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่
71 ลงวันที่ 4 กันยายน 2499
ให้ป่าโป่งสลี ท้องที่ตาบลสันทราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้
ชนิดมีค่าเป็นปริมาณมาก เช่น ไม้สัก เหมาะที่จะสงวนไว้เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน
ต่อมาปี พ.ศ. 2518 ป่าไม้เขตเชียงรายได้พิจารณาเห็นว่าป่าสงวนฯ แห่งนี้เป็นป่าธรรมชาติแห่งเดียวที่
มีสภาพป่าสมบูรณ์ มีไม้สักขึ้นอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นไม้ชนิดดีมีค่าหายากจึงควรอนุรักษ์ไว้ และป่าแห่งนี้อยู่
ใกล้ตัวเมืองเชียงราย การคมนาคมสะดวก น่าจะได้รับการปรับปรุงเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชน ดังนั้น สานักงานป่าไม้เขตเชียงราย จึงขออนุมัติกรมป่าไม้เพื่อจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งส
ลีเป็นสวนรุกขชาติ และใช้ชื่อว่า “สวนรุกขชาติโป่งสลี” โดยใช้ที่ทาการป่าไม้แขวงที่ 4 เป็นที่ทาการและมี
เจ้าหน้าที่ปรับปรุงดูแลรักษาตลอดมา
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลสันทราย อาเภอเมือง ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตาบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง 11 หมู่บ้านซึ่งเป็น
หมู่บ้านที่อยู่ในเทศบาลตาบลทั้งสิ้น ดังนี้
หมู่ที่ 1

บ้านสันทรายหลวง

หมู่ที่ 2

บ้านสันทรายน้อย

หมู่ที่ 3

บ้านโป่งสลี

หมู่ที่ 4

บ้านป่าตึง

หมู่ที่ 5

บ้านร่องก๊อ

หมู่ที่ 6

บ้านป่ากล้วย

หมู่ที่ 7

บ้านป่าย้าง

หมู่ที่ 8

บ้านป่าข่า

หมู่ที่ 9

บ้านใหม่ทรายทอง

หมู่ที่ 10

บ้านใหม่สันติสุข

หมู่ที่ 11

บ้านป่ากล้วยเหนือ

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ตาบลสันทราย มีประชากร ทั้งหมดจานวน 10,021 คน ชาย จานวน 4,680 คน หญิง จานวน 5,341 คน
(ข้อมูล วันที่ 11 มกราคม 2564)
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บ้าน
สันทรายหลวง
สันทรายน้อย
โป่งสลี
ป่าตึง
ร่องก๊อ
ป่ากล้วย
ป่าย้าง
ป่าข่า
ใหม่ทรายทอง
ใหม่สันติสุข
ป่ากล้วยเหนือ
รวม

ชาย
374
346
419
722
476
268
256
803
446
365
241
4,680

หญิง
415
380
515
794
536
334
476
902
498
436
275
5,341

รวม
789
726
934
1,516
1,012
602
197
1,705
944
801
516
10,021

-จานวนครัวเรือนทั้งหมด 5,678 ครัวเรือน ของตาบลสันทราย ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2564
หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านสันทรายหลวง
หมู่ 2 บ้านสันทรายน้อย
หมู่ 3 บ้านโป่งสลี
หมู่ 4 บ้านป่าตึง
หมู่ 5 บ้านร่องก๊อ
หมู่ 6 บ้านป่ากล้วย
หมู่ 7 บ้านป่าย้าง
หมู่ 8 บ้านป่าข่า
หมู่ 9 บ้านใหม่ทรายทอง
หมู่ 10 บ้านใหม่สันติสุข
หมู่ 11 บ้านป่ากล้วยเหนือ
รวม

จานวนหลังคาเรือน(หลัง)
411
354
443
683
443
724
197
982
570
429
442
5,678

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
-โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 2
-โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
-โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
-โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
-ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน 11 แห่ง
4.2 สาธารณสุข
-โรงพยาบาลราษฎร์ ขนาด – เตียง
-สถานีอนามัยประจาตาบล/หมู่บ้าน
-สถานีพยาบาลเอกชน
-ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
-อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้าร้อยละ

1
1
2
100

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

4.3 อาชญากรรม
อาชญากรรมในพื้นที่ตาบลสันทราย ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ เนื่องจากมีการป้องกันและปราบปราม
ของการดาเนินการตั้งจุดตรวจตามหมู่บ้าน ทั้งตารวจในพื้นที่และการดูแลของกานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านใน
การเข้ามาดูแลสอดส่องเรื่องของอาชญากรรมในตาบลสันทราย
4.4 ยาเสพติด
ยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสันทราย ไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ไม่มีผู้ค้าและผู้เสพ เนื่องจากมีการกวดขัน
อย่างเข้มข้นในการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ประชาชนทุกกลุ่ม ให้ความร่วมมือกับ
ทางการในการสอดส่องดูแลเรื่องของยาเสพติดและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายปกครอง
และทางอาเภอ

4.5 การสังคมสงเคราะห์
ตาบลสันทราย ได้มีการช่วยเหลือการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ โดยผ่านทางกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
ในตาบลสันทราย เช่น กลุ่ม อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ได้จัดทาโครงการเยี่ยมเยียนบ้านผู้ยากไร้ นาของไปมอบ
ให้เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ยากไร้ ขาดที่พึ่ง รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ได้มาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับการประสานจากเทศบาล
ตาบลสันทราย ในการเข้ามาดูแลการสังคมสงเคราะห์คนยากไร้ ผู้สูงอายุ

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก 2 สาย เป็นถนนลาดยาง 2 เส้น
5.2 การไฟฟ้า
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตาบลมีบริการไฟฟ้าจานวน 11 หมู่บ้าน จานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 4,267 ครัวเรือน
5.3 การประปา
5.4 โทรศัพท์
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์
การโทรคมนาคม
-ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
1
แห่ง
-สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ
1
แห่ง
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
6.2 การประมง
6.3 การปศุสัตว์
6.4 การบริการ
6.5 การท่องเที่ยว
6.6 อุตสาหกรรม
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
6.8 แรงงาน
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค)
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ตาบลสันทราย ร้อยละ 99.43 นับถือศาสนาพุทธ โดยแบ่งเป็นหญิง ร้อยละ 99.21 ชายร้อย
ละ 99.43 และนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.57
-วัด
5
แห่ง
-มัสยิด
แห่ง
-ศาลเจ้า
แห่ง
-โบสถ์
แห่ง

8.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตาบลสันทราย ในรอบปี (มกราคม – ธันวาคม) มีความคล้ายคลึง
กันกับชุมชนอื่น ๆ ในภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เดือน

ประเพณี

มกราคม – กุมภาพันธ์

ตานข้าวใหม่

มีนาคม

ปอยหลวง

เมษายน

สงกรานต์ บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

พฤษภาคม

สรงน้าพระธาตุ

มิถุนายน

เลี้ยงผีเสื้อบ้าน เลี้ยงผีปู่ย่า

กรกฎาคม – สิงหาคม

เข้าพรรษา ตานก๋วยสลาก

ตุลาคม

ออกพรรษา ตักบาตรเทโว

พฤศจิกายน

ลอยกระทง กฐิน

ประเพณีที่สาคัญของท้องถิ่น
1. ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน กิจกรรมโดยสังเขป ทาบุญตักบาตร รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ สรงน้า
พระ

ทาความสะอาดบ้านเรือน การนาทรายเข้าวัด ฯลฯ

2. ประเพณีวันเข้าพรรษา

เดือนกรกฎาคม กิจกรรมโดยสังเขป ทาบุญตักบาตร แห่เทียนเข้าพรรษา

3. ประเพณีตานก๋วยสลากหรืองานบุญสลากภัตต์ เดือนตุลาคม

(โดยประมาณ

ก่อนวันออกพรรษา)

กิจกรรมโดยสังเขป ทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ญาติพี่น้องในครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการนา
ข้าวสารอาหารแห้งใส่ชะลอมที่สานด้วยไม้ไผ่และมีการจับสลากเพื่อถวายแด่พระภิกษุ

สามเณรจากวัดต่างๆ

ที่มาร่วมกับทางวัดที่จัดงาน
4. ประเพณีลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง เดือน พฤศจิกายน (วันขึ้น 15 ค่าเดือน 12 ซึ่งเป็นวันพระ)
กิจกรรมโดยสังเขปการทาบุญตักบาตร มีการทากิจกรรมทางศาสนาเช่นการฟังเทศน์ การประดิษฐ์ กระทงลอย
แม่น้า การประกวดขบวนรถที่ประดับด้วยกระทงขนาดใหญ่และนางนพมาศ

5. ประเพณีงานบุญปอยหลวง กิจกรรมโดยสังเขป การทาบุญครั้งใหญ่ของชาวล้านนาในแต่ละชุมชน โดยมี
การจัดงานบุญที่วัดและมี พระภิกษุ สามเณร ที่มาจากวัดต่างๆพร้อมชาวบ้านจากวัดนั้นหรือ คณะศรัทธามา
ร่วมงานบุญ
6. วันสาคัญทางศาสนาพุทธกิจกรรมโดยสังเขปประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เมื่อถึงวัน สาคัญทาง
พุทธศาสนา เช่น วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา จะมีการทาบุญ
ตัก บาตร เวียนเทียน ฟังเทศน์เป็นต้น
7. กิจกรรมการสืบชะตาแม่น้าลาว
8.3 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
9.2 ป่าไม้
9.3 ภูเขา
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่ ว ยลดและป้องกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ
(๑) การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และ ระบบบริห ารจัดการภัยพิบัติ
รักษาคว ามมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก
ขึ้น
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้อง
ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้
กรอบการปฏิรู ปและพัฒนาปั จ จัย เชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิส ติกส์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริ มสร้า งฐานการผลิ ตให้ เ ข้ม แข็ งและยั่ งยื น เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกั บ สิ่ งแวดล้ อ มและรวมกลุ่ มเกษตรกรในการพัฒ นาอาชี พที่เข้ มแข็ ง และการพัฒ นาสิ นค้ าเกษตรที่ มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพั ฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ
(๓) การพัฒ นาผู้ ประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒ นาทัก ษะผู้ ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒ นาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ในด้ า นการขนส่ ง ด้ า นพลั ง งาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทาง
กาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้ า งความอยู่ ดี มี สุ ข ของครอบครั ว ไทยเสริ ม สร้ า งบทบาทของสถาบั น
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ า
ไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความ
มั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่ ว มลดปั ญ หาโลกร้ อ นและปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีส มรรถนะสู ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสาคัญ อาทิ

(๑) การปรั บ ปรุงโครงสร้ าง บทบาท ภารกิ จของหน่ ว ยงานภาครัฐ ให้ มีขนาดที่
เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศ
และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้จัดทาขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลาง
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation)
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ตากว่
่ าร้อยละ ๕.๐

(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นเป็น
๓๑๗,๐๕๑ บาท และ ๓๐๑,๑๙๙ บาทต่อคนต่อปี
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)
๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
(๑)

ประชาชนทุก ช่ ว งวั ย มี ความมั่ น คงทางด้า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม (Socio-

Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
๓) การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔)

เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(๓) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
๑.๓ THAILAND ๔.๐
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งมั่นในการนา “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ “ไทย
แลนด์ ๔.๐” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่กาลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของ
การพัฒนา (Imbalance Trap) เป้าหมายเพื่อนาประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านโมเดลนี้
ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจาก
เริ่มต้นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงาน
ราคาต่า เช่น สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการ
พัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่
มาถึงจุดหนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ อัตรการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อปี
เหตุผลสาคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้าของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้
รัฐบาลต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลัง
ประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐
๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่
ประกอบด้วย
๑) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายสาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร้างสรรค์
กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบ
ประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนใน
โครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามใน
การก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ไทยกาลังเผชิญอยู่

๒) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการ
กระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น
โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและ
ความท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการทาธุรกิจ การส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขี ดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็ม
ศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ากว่า
เกณฑ์ที่กาหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพื่อแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องคานึงถึง
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของ
การพัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม
โดยกลไกนี้ ประกอบด้ว ย การมุ่ งเน้น การใช้พ ลั งงานทดแทน การปรั บ
แนวคิดจากเดิมที่คานึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคานึงถึงประโยชน์ที่
ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจสาคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิต
ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน
ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความ
มั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดล
เศรษฐกิจจากการพึ่งพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่ง
รัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืน
อยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์(Vision) :

“ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ”
พันธกิจ ( Mission) :

1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้มีการ ขยายตัว
เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ดารงไว้ ซึง่
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ
4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ สมบูรณ์ดารง
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS) และ AEC
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ
2. เพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS, AEC และประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น
3. เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมน้าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม สู่ตลาดโลก
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพิ่ม มูลค่า
การท่องเที่ยวเพี่อเพิ่มรายได้ 5. รักษาความ อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติสร้างภาคีใน การอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ ยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และกรอบความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียน 36 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ( Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
และเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
ยึดหลักธรรมาภิบาล ทางานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า
พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
-กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน
-กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้าและระบบบริหารจัดการน้าเพื่ออุปโคบริโภคและ การเกษตร
-กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น
เพื่อเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
-กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและท่องถิ่น
-กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐานสากล
-กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและลักษณ์ของคนในชุมชน
-กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
-กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้ได้มาตรฐานการศึกษา
-กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ
-กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียน ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจชายแดน
-กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและสนับการพัฒนาระบบการสาธารสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
-กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
-กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหา
แรงงานต่างด้าว
-กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
-กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้าเสีย และมลภาวะ
-กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองบริหาร
-กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
-กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบาล
-กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
-กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องใช้และเทคโนโลยี
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 -2564 )
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“สันทรายเมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรมล้านนา แหล่งส่งเสริมคุณค่าทางสังคม ”
2.2 ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในตาบลสันทราย เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุน
ภายในตาบล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
2.3 เป้าประสงค์
1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้าและความเจริญในตาบลสันทราย
2. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมวิธีการเพิ่มผลผลิต
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว
4. เสริมสร้างทักษะความรู้ เทคโนโลยีแก่เกษตรกร
5. ส่งเสริมสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา
6. รักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. สร้างสวัสดิการสังคมและบรรเทาสาธารณภัย
8. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
9. การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
10. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
2.4 ตัวชี้วัด
1. ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนนเพื่อสัญจรไปมา
2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีงานทา
3. ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางและปริมาณขยะลดลงในชุมชน
4. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และหวงแหน
5. บุคลากรในเทศบาลได้รับการอบรมเพิ่มความรู้เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัญหาทางสังคมลดน้อยลง
2.5 ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมายที่ดาเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2564
2.6 กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ง ทางระบายน้า และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นเพื่อ
รองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน
2. ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีคุณภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขการอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน
ผู้สูงอายุ
7. พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสะอาดปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. ส่งเสริมและสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ
9. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสียในชุมชน
10. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยและสถานการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนา
การวิเคราะห์จุดแข็ง ( Strengths )
1. ตาบลสันทรายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมของจังหวัด มีความพร้อมในด้าน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2. มีอาณาเขตติดต่อกับเขตตาบลต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน สามารถใช้เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงเขตตาบลต่าง
ๆ ในอาเภอเมืองเชียงรายได้เป็นอย่างดี
3.ประชาชนส่วนใหญ่ มีความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตาบล มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
องค์กร ในการดาเนินงาน
4.ประชาชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถผลิตผ้าทอพื้นเมืองและเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
5.ตาบลสันทรายมีความพร้อมในด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีความ
เข้มแข็งในชุมชนเป็นอย่างดี
6.การจัดเก็บรายได้จากภาษี และค่าธรรมเนียม สามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์จุดอ่อน ( Weaknesses )
1. เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ติดกับลาน้าลาว ทาให้ประสบภาวะน้าท่วมในช่วงเดือนสิงหาคม –กันยายน ของทุกปี

2. ปัญหาทางสังคม ได้แก่ ปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และแรงงานต่างด้าว
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่ทั่วถึง และไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
4. ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เช่น น้าเน่าเสียที่เกิดจากน้าท่วมขัง กลิ่นเหม็นจากโรงเพาะเลี้ยงสุกร
มลภาวะทางเสียง และปัญหาขยะ
5. ไม่ค่อยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากนัก
6. ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่มีทีดินทากิน และขาดแคลนทุนในการประกอบอาชีพ
7.ค่านิยมทางด้านการเรียนการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่สร้างค่านิยมในการส่งบุตรหลาน เข้าเรียนในตัว
เมือง
โอกาส ( Oppertunities )
1.จากสภาวะวิกฤติน้าท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจาทุกปี ทาให้สามารถดึงงบประมาณด้านการช่วยเหลือ เข้า
มาในตาบลได้เป็นอย่างมาก
2.การรวมกลุ่มของประชาชน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาตาบลสันทรายในอนาคต ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของส่วนรวมได้เป็นอย่างดี
3.ประสิทธิภาพจากการทางานตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของตาบลสันทราย
ดีขึ้น การปราบปรามผู้มีอิทธิพล และปัญหายาเสพติดลดลง
4.รัฐบาลให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจ บทบาท และ
หน้าที่ ส่งผลให้เทศบาลตาบลสันทราย เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพที่สูงขึ้น
5.รัฐบาลมีนโยบายผลักดันจังหวัดเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า ส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกร มี
ตลาดรองรับสินค้ามากขึ้น

ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

ยุทธศาสตร์

ด้าน

การพัฒนาระบบคมนาคมและ การเศรษฐกิจ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ การเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านการศึกษา
บริการชุมชมและสังคม
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การเมืองการบริหาร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา
การเกษตร
การศึกษา

บริการชุมชมและสังคม สาธารณสุข

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
กองช่าง
กองคลัง
สานักปลัด

กองคลัง

กองการศึกษา

กองคลัง กอง
ช่าง
กองคลัง

สานักปลัด

บริการชุมชมและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ สานักปลัด
ชุมชน
บริการชุมชมและสังคม ศาสนาวัฒนธรรมและ สานักปลัด
นันทนาการ
บริการชุมชมและสังคม รักษาความสงบภายใน สานักปลัด

กองคลัง

การดาเนินงานอื่น

สานักปลัด

กองคลัง

บริการชุมชมและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ สานักปลัด
ชุมชน

กองคลัง

บริการชุมชมและสังคม เคหะและชุมชน

กองช่าง

สานักปลัด

การบริหารทั่วไป

สานักปลัด

กองคลัง

งบกลาง

บริหารงานทั่วไป

กองคลัง
กองคลัง

