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ส่วนท่ี 2 
นโยบายผู้บริหารและ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

1. วิสัยทัศน์และพันธกจิ 
     วิสัยทัศน์ 

“เชียงรายเมืองน่าอยู่  ประตูทองสู่อาเซียน” 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายและผังเมืองรวมเฉพาะให้กับเจ้าหน้าที่  
ของ อปท. และประชาชนทั่วไป 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกกลุ่มให้มีอาชีพ 

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานของการพัฒนาตาม  
แบบเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร 

  5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
และ วัฒนธรรมล้านนาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

  6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อสนับสนุนด้านเกษตรกรรม 

  7. พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นที่ยอมรับสู่มาตรฐาน 

  8. พัฒนาการศึกษาโรงเรียน อบจ.เชียงรายมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เรียนรู้คู่คุณธรรม 

  9. เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างบูรณาการ 

  10. อนุรักษ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น 

11.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน ตลอดจนส่งเสริม                        
จังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปิน 

12. ส่งเสริมการกีฬา การออกก้าลังกายของประชาชน และพัฒนาสถานที่ออกก้าลังกายให้มีความ 

เหมาะสม 

  13. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขมีความม่ันคง ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดภัยจากยาเสพติด      
  14. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  15. พัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

  16. ส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

  17. พัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
  18. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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2. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เมื่อวันที่ ๑0 มิถุนายน ๒๕๕7 โดยได้ก้าหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตามอ้านาจหน้าที่ ตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๔ (พ.ศ.๒๕๕๒) 
พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
ตลอดถึงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน อีกทั้งยังเป็นไปตามสัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เจริญก้าวหน้าเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
  โดยมีแนวคิดการพัฒนาที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวจังหวัด
เชียงราย โดยยึดมั่นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศชาติและการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก้าหนดนโยบายการบริหารและ 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

    2.๑ นโยบายด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
  จะธ้ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิดชู ท้านุบ้ารุง
ศาสนา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน 

    2.2 นโยบายด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  เพ่ือพัฒนาเชียงรายให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ส้าคัญของประเทศและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้้าโขง สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะ
ด้าเนินการดังนี้ 
  (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร หัตถกรรมและอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้กับฐานเศรษฐกิจเดิมอย่างยั่นยืน อาทิเช่น การส่งเสริมการผลิตและจ้าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปและจ้าหน่ายผลิตผลการเกษตร การบรรจุภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) 
  (๒) ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่
เดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒนาการด้าเนินกิจกรรมด้านท่องเที่ยวและสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับ
นักท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  (3 ) จัดตั้ งศูนย์ส่ งเสริมการท่องเที่ ยว เพ่ือเพ่ิมขีดความสาม ารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวภายใต้ความอยู่รอด พอเพียงและยั่งยืน 

   2.๓ นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือให้มีมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย    
น่าอยู่อาศัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยจะด้าเนินการดังนี้ 
 (๑) ส่งเสริมการด้าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การใช้สารเคมีและ  
การจัดการขยะมูลฝอย โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุม
การกระท้าที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและภัยจากสารเคมี 
 (2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าสาธารณะ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุ่มน้้าต่างๆ ใน
จังหวัดเชียงรายให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
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 (3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโครงการ Green Office ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายให้มีประสิทธิภาพครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 (4) ส่งเสริมสนับสนุน ลดการตัดไม้ท้าลายป่า การปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้
พลังงานทางเลือก เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน   

   2.๔ นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกสาธารณะให้กับ
ประชาชนอย่างเพียงพอ โดยจะด้าเนินการดังนี้ 
  (๑) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม โดยเน้นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่
การเกษตรและเส้นทางท่ีเชื่อมต่อสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังขาดแคลน 
  (๒) พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตรและการบริโภคให้แก่พ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้ง สนับสนุนให้มี
การจัดท้าแหล่งเก็บกักน้้าในพื้นที่ท่ีเหมาะสมและมีความพร้อมในการด้าเนินงาน 
  (๓) สนับสนุนให้มีระบบขนส่งมวลชน เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร 
  (4) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้
สามารถตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.๕ นโยบายด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 
  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยจะด้าเนินการดังนี้ 
 (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้สามารถผลิตและพัฒนาคนที่มี คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่สูงขึ้น เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  (๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาและฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีนหรือภาษาของ
ประเทศอาเซียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้างและสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทรัพยากรบุคคลในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  (๓) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุข การท้างานของอาสาสมัคร
ประจ้าหมูบ่้าน (อสม.) และสร้างเครือข่ายอนามัยในท้องถิ่น 
  (๔) สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สามารถไปสู่
สังคมท่ีกินดี อยู่ดี มีความสุข 
 (5) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน มีศักยภาพที่สามารถน้า
ตนเอง น้าชุมชนและน้าสังคมให้พัฒนาไปสู่ความเจริญภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (6) สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา โดยจัดให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน สวนสาธารณะ พ้ืนที่
นันทนาการและสถานที่ออกก้าลังกายส้าหรับประชาชน 
 (7) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และ
การเข้าถึงบริการของรัฐ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

   2.6 นโยบายด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 เพ่ือท้านุบ้ารุงศาสนา รักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม 
โบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมือง
เชียงราย ให้ด้ารงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป โดยจะด้าเนินการดังนี้ 
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 (๑) ส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของศาสนา จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ส้าคัญของเมืองเชียงรายและชนเผ่าที่หลากหลาย     
ซึ่งจะน้าไปสู่การสืบทอดมรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 (2) สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่นและศาสนสถาน โดย
ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือร่วมพัฒนาเมืองเชียงรายสู่เมืองแห่ง
การสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม (Creative City & Art&Culture)  

   2.๗ นโยบายด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 เพ่ือบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบ
รักษาความปลอดภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โดยจะด้าเนินการดังนี้ 
 (๑) ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งและสาธารณภัยต่าง ๆ 
  (๒) จัดหา/สนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 
  (๓) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และข้อมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือการป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 
  (๔) ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ โดยบูรณาการ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

   2.8 นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน โดยจะด้าเนินการดังนี้ 
 (1) พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้พร้อมที่จะ
รองรับการท้าภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายและนโยบายการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นส้าคัญ 
 (3) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างาน 
 (4) บูรณาการการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัดเชียงราย เพ่ือความเป็นเอกภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา องค์กรสาธารณะ องค์กรชุมชนน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทันสมัย 
 (6) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายและความต้องการในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงราย เพ่ือความเข้มแข็งของสังคมและสร้างพลังในการพัฒนา 
 (7) สนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเองตามความต้องการอย่าง
แท้จริง บนพ้ืนฐานศักยภาพที่มีอยู่ 
 ทั้งนี้ จะด้าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามอ้านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดให้
สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเชียงราย ภายใต้วิสัยทัศน์ “เชียงรายเมืองน่าอยู่ประตูทองสู่อาเซียน” 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

3.1 วิสัยทศัน ์
"ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา  ประชาชนมีความสุข" 

3.2 ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร  

3.3 เป้าประสงค ์
 - เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ 
 - เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

- เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและ 
  แนวชายแดน 
- เพ่ือให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ 
- สร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 

3.4 ตัวชี้วัด 
  - อัตราการขยายตัวของรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นทุกปี 
  - ประชาชนได้รับการศึกษามากข้ึนและอัตราจ้านวนของผู้ป่วยลดลง 

 - ประชาชนได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 
 - จ้านวนขยะลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 - ส่งเสริมการศึกษา อบรมให้ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3.5 ค่าเป้าหมาย 
 - รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพ่ิมข้ึน 
 - สัดส่วนคนจนลดลงและสถานบริการได้มาตรฐาน 
 - ประชาชนได้รับการศึกษามากข้ึนและจ้านวนผู้ป่วยลดลง 

- ประชาชนได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 
- ส่งเสริมให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวและปลอดขยะ ไร้มลพิษ 
- ร้อยละของกลุ่มพลังมวลชนผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือภาครัฐในการสร้างความเข้มแข็ง 
   ให้กับหมู่บ้าน 
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3.6 กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน  
กลยุทธ์ 1.2  พัฒนาแหล่งน้้าและระบบบริหารจัดการน้้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร  
กลยุทธ์ 1.3  พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น    

       ให้ได้มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ 2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ 2.4  ส่งเสริม อนุรักษ์  ด้านศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
กลยุทธ์ 3.1  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษา 
                 ตามอัธยาศัย ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

  กลยุทธ์ 3.2  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
  กลยุทธ์ 3.3  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  กลยุทธ์ 4.1  รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
  กลยุทธ์ 4.2  ป้องกัน ฟ้ืนฟู และบรรเทาสาธารณภัย  
  กลยุทธ์ 4.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์ 
  กลยุทธ์ 4.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน  
กลยุทธ์ 5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ 5.2  ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้้าเสีย และมลภาวะ  

  กลยุทธ์ 5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร  
กลยุทธ์ 6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  

  กลยุทธ์ 6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  กลยุทธ์ 6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน  
  กลยุทธ์ 6.4  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 

 กลยุทธ์ 6.5  ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและ 

การท่องเท่ียว 
 

 
3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

         ด้วยจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร   
มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ทิศตะวันออกติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดพะเยาและล้าปาง  
และทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาและจังหวัดเชียงใหม่ แนวเขตชายแดนติดต่อกับประ เทศ
เมียนมาด้านอ้าเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน จึงก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ของจังหวัดเชียงราย “ประตูสู่อนุภาคลุ่มน้้าโขงและอาเซียน+3 และศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม” 

"ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ประสานการพัฒนา  
ประชาชนมคีวามสุข

ความสุข" 

1.1   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ    
คมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 

1.2 พัฒนาแหล่งน้้าและระบบบริหาร 
จัดการน้้าเพื่ออุปโภค บริโภค และ
การเกษตร  

1.3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรม
จราจร  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ระบบคมนาคมขนส่ง 
 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตาแนวทาง   
      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด    
      เพือ่เพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้   
      มาตรฐานสากล  
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว วถิีชีวิต  
      และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา และ   
      เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

และการบริหาร 
 

6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร  
      จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ  
      พัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน  
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ 
      และเทคโนโลยีเพือ่รองรับระบบดิจทิัล 
6.5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาการศึกษาและ 

การสาธารณสุข 
 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ 
      นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 
      ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชพี 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของ 
      ประชาชนในท้องถิ่น 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
      การบริการสาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพือ่ความ 
     ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของ 
     ประชาชน  
4.2 ป้องกัน ฟื้นฟู และบรรเทาสาธารณภัย  
4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 
      อบายมุข สือ่ด้านอิเลคทรอนิกส ์
4.4 พัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก เยาวชน สตรี 
      ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผู้ด้อยโอกาส  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยัง่ยืน 
 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ ์
      ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน 
      แก้ไขปัญหาขยะ น้า้เสีย และมลภาวะ 
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน  
      และการใช้พลังงานทดแทน 


