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ส่วนที ่1 
สภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ท่ีตั้งของเทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชยั 

ต าบลป่าออ้ดอนชยัเป็นต าบลหน่ึงใน  15  ต  าบล  ของอ าเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย  มีท่ีตั้งอยูท่าง
ทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องท่ีว่าการอ าเภอเมืองเชียงราย มีระยะห่างจากอ าเภอเมืองเชียงราย จุดใกล้สุดประมาณ 7  
กิโลเมตร และจุดไกลสุดประมาณ  22  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
 - ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลรอบเวยีง  ต าบลสันทราย  ต าบลท่าสาย  จงัหวดัเชียงราย   

- ทิศตะวนัออก  ติดต่อต าบลหว้ยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย  
- ทิศใต ้ ติดต่อต าบลแม่ออ้  อ าเภอพาน ต าบลป่าก่อด า และต าบลบวัสลี อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย  

 - ทิศตะวนัตก  ติดต่อต าบลแม่กรณ์ และต าบลดอยฮาง อ าเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 
              ต  าบลป่าออ้ดอนชยัมีเน้ือท่ีประมาณ  65  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  40,625 ไร่ 
  1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 

สภาพพื้นท่ียา่นกลางของต าบลเป็นท่ีราบลุ่ม พื้นท่ีดา้นทิศใตเ้ป็นเนินเขาสลบัทุ่งโล่งติดกบัเทือกเขาดอยปุย 
ทิศตะวนัตกติดเทือกเขาดอยฮาง บริเวณท่ีราบลุ่มย่านกลางของต าบลมีแม่น ้ าแม่ลาว,น ้ าแม่กรณ์ไหลผา่น  เป็นยา่น
ท่ีตั้งท่ีอยูอ่าศยั และประกอบกสิกรรมท่ีส าคญัของต าบล 
  1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 

แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ฤดู (แบบมรสุม) คือ 
- ฤดูร้อน ระหวา่งเดือน มีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 28 องศาเซลเซียส 

 - ฤดูฝน ระหวา่งเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 27 องศาเซลเซียส 
- ฤดูหนาว ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 10 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีประมาณ 25 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส 

ฤดูหนาวต ่าสุดประมาณ 5 องศาเซลเซียส 
  1.4 ลกัษณะของดิน 

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นดินเหนียวและดินทราย ส าหรับเพาะปลูกขา้ว และพืชไร่ต่างๆ โดยมีระบบ
ชลประทานเขา้ถึงพื้นท่ีเกษตรกรรม  แต่ยงัไม่ทัว่ทั้งพื้นท่ี 
  1.5 ลกัษณะของแหล่งน ้า 
 -  แม่น ้า , ล าหว้ย     17 แห่ง  ไดแ้ก่ 
 1.แม่น ้าลาว  2.แม่น ้ากรณ์ 3.ล าหว้ยร่องขุ่น 4.ล าหว้ยแม่มอญ  5.ล าเหมืองไผ ่
 6.ล าเหมืองเขา้เวยีง 7.ล าหว้ยปาขอ 8.ล าหว้ยปู่แกง 9.ล าหว้ยป่าเคราะห์ 10.ล าหว้ยนา 
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 11.ล าหว้ยตะเคียน 12.ล าหว้ยปู 13.ล าหว้ยสีสาง 14.ล าเหมืองป่าออ้ 15.ล าเหมืองหลวง 
 16.ล าหว้ยข้ีต้ิว  17.ล าหว้ยโป่งผา 
 -  บึง , หนองน ้าและอ่ืน ๆ   11 แห่ง  ไดแ้ก่ 
 1.หนองปู่จนัทร์  2.หนองบวัแซ 3.หนองแสะ 4.หนองหญา้ไซ  5.หนองคือเวยีง 
 6.หนองบา้นก็อดยาว 7.หนองบวั 8.หนองน ้าหลง 9.หนองแสล๊บ  10.หนองกระทิง 
 11.หนองผกัหนาม 
2. ด้านการเมืองการปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
 ต าบลป่าออ้ดอนชยัแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  21  หมู่บา้น  คือ  
 หมู่ท่ี  1  บา้นร่องขุ่น  หมู่ท่ี  2  บา้นสันมะหลอด หมู่ท่ี  3  บา้นริมลาว 
 หมู่ท่ี  4  บา้นป่าไผ ่  หมู่ท่ี  5  บา้นสันสลี  หมู่ท่ี  6  บา้นป่าก๊อ 
 หมู่ท่ี  7  บา้นหนองแสล๊บ หมู่ท่ี  8  บา้นสันมะนะ  หมู่ท่ี  9  บา้นหนองหมอ้ 
 หมู่ท่ี  10  บา้นป่าตึง  หมู่ท่ี  11  บา้นป่าออ้  หมู่ท่ี  12  บา้นสันทรายยาว 
 หมู่ท่ี  13  บา้นสันกลาง  หมู่ท่ี  14  บา้นปุยค า  หมู่ท่ี  15  บา้นหล่ายลาว 
 หมู่ท่ี  16  บา้นหว้ยทราย  หมู่ท่ี  17  บา้นดงเจริญ  หมู่ท่ี  18  บา้นป่าตึงงาม 
 หมู่ท่ี  19  บา้นหนองหมอ้ใหม่ หมู่ท่ี  20  บา้นโพธ์ิงาม  หมู่ท่ี  21 บา้นประตูลอ้   
2.2 การเลือกตั้ง 
ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสุรพล   วงศว์ฒันะ นายกเทศมนตรี 
2 นายบญัญติั  ปันอินทร์ รองนายกเทศมนตรี 
3 นายจินดา  สัตนาโค รองนายกเทศมนตรี 
4 นายสมเกียรติ  ค  าใจวงั เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5 นายบรรจง  สมศรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
6 นายชิราวฒิุ  นนัตะ๊รัตน์ ประธานสภาเทศบาล (เขต 1) 
7 นายจ ารัส   ทองค า รองประธานสภาเทศบาล(เขต 1) 
8 น.ส.คนึงนิตย ์ พรมมินทร์ เลขานุการสภาฯ (เขต 2) 
9 นายสมพบ   มณีค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

10 นายพรศกัด์ิ  ไชยชมภู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
11 นางอรุณรัศมี  ค  าภูแกว้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
12 นายทรงวฒิุ  แกว้สิทธิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
13 นางสมพินธ์ุ  กิติยศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
14 นายยทุธพงศ ์  ไวยะกา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
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ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
15 นายสมาน  พรมวภิา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
16 นายไพฑูรย ์ สุวรรณทา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

3. ประชากร 
  3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนประชากร 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น จ านวนครัวเรือน เพศชาย เพศหญิง รวม 
1 บา้นร่องขุ่น 174 212 216 428 
2 บา้นสันมะหลอด 150 193 210 403 
3 บา้นริมลาว 247 309 340 649 
4 บา้นป่าไผ ่ 170 227 266 493 
5 บา้นสันสลี 250 349 378 727 
6 บา้นป่าก๊อ 232 292 255 547 
7 บา้นหนองแสล๊บ 202 248 257 505 
8 บา้นสันมะนะ 154 174 211 385 
9 บา้นหนองหมอ้ 338 438 440 878 

10 บา้นป่าตึง 198 245 258 503 
11 บา้นป่าออ้ 153 174 188 362 
12 บา้นสันทรายยาว 150 220 229 449 
13 บา้นสันกลาง 128 164 196 360 
14 บา้นปุยค า 210 414 385 799 
15 บา้นหล่ายลาว 180 216 238 454 
16 บา้นหว้ยทราย 211 292 295 587 
17 บา้นดงเจริญ 156 178 203 381 
18 บา้นป่าตึงงาม 162 154 191 345 
19 บา้นหนองหมอ้ใหม่ 149 209 228 437 
20 บา้นโพธ์ิงาม 134 132 168 300 
21 บา้นประตูลอ้ 178 241 266 507 

รวม 3,926 5,083 5,419 10,502 
ท่ีมา : ส านกับริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 
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 3.2 ช่วงอายแุละจ านวนประชากร 
จ าแนกตามช่วงอายุในแบบสอบถาม จปฐ. 

ช่วงอายุ เพศชาย(คน) เพศหญงิ(คน) รวม(คน) 
นอ้ยกวา่ 1 ปีเตม็ 7 7 14 
1 ปีเตม็ - 2 ปี 30 23 53 
3 ปีเตม็ - 5 ปี 82 72 154 
6ปีเตม็-11ปี 178 152 330 
12ปีเตม็-14ปี 86 95 181 
15 ปีเตม็ - 17 ปี 99 113 212 
18 ปีเตม็ - 25 ปี 316 364 680 
26 ปีเตม็ - 49 ปี 1,235 1,338 2,573 

50 ปีเตม็ - 60 ปีเตม็ 816 889 1,705 
มากกวา่ 60 ปีเตม็ข้ึนไป 776 774 1,550 

รวม 3,625 3,827 7,452 
 

4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 

เทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชยัมีสถานศึกษาในพื้นท่ี  ดงัน้ี 
 -  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก    4 แห่ง  ไดแ้ก่ 
 1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นริมลาว   2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองหมอ้    

3.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นดงเจริญ   4.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชยั 

 -  โรงเรียนประถมศึกษา    6   แห่ง  ไดแ้ก่ 
 1.โรงเรียนบา้นริมลาว  2.โรงเรียนบา้นหนองหมอ้  3.โรงเรียนบา้นป่าออ้ดอนชยั 
 4.โรงเรียนบา้นสันกลาง  5.โรงเรียนบา้นปุยค า   6.โรงเรียนบา้นหว้ยทราย 
 -  โรงเรียนมธัยมศึกษา    1 แห่ง  ไดแ้ก่ 
 1.โรงเรียนดอนชยัวทิยาคม 
 -  โรงเรียนอาชีวศึกษา    3 แห่ง  ไดแ้ก่ 
 1.วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   

2.วทิยาลยัเทคโนโลยกีรุงธนเชียงราย 
 3.วทิยาลยัเทคโนโลยวีิรุณบริหารธุรกิจ 
 -  โรงเรียนศึกษาพิเศษ    1 แห่ง  ไดแ้ก่ 
 1.โรงเรียนปัญญานุกูล 
 -  สถาบนัอุดมศึกษา    1 แห่ง  ไดแ้ก่ 
 1.วทิยาลยัเชียงราย 



5 
 

 -  ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน   1 แห่ง 
  4.2 สาธารณสุข 

เทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชยัมีสถานบริการดา้นสาธารณสุขในพื้นท่ี ตงัน้ี 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  2 แห่ง  ไดแ้ก่ 
 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าออ้ดอนชยั  
 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดงเทพนิมิต 
 -  สถานพยาบาลเอกชน/ร้านขายยาแผนปัจจุบนั  7 แห่ง  ตั้งอยูท่ี่ 
 1.บา้นป่าไผ ่   2.บา้นสันสลี 2  แห่ง  3.บา้นหนองแสล๊บ  
 4.บา้นหนองหมอ้  5.บา้นหนองหมอ้ใหม่  6.บา้นประตูลอ้ 
  4.3 การสังคมสงเคราะห์ 
 1.ผูสู้งอาย ุ  จ านวน  1,828  คน 
 2.ผูติ้ดเช้ือ  จ านวน       55  คน 
 3.ผูพ้ิการ  จ านวน     261  คน 
5. ระบบบริการพืน้ฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

มีเส้นทางคมนาคมทางบกเช่ือมต่อกบัทางจงัหวดัเชียงราย เป็นถนนลาดยางมาตรฐานจ านวน  2  สายทาง
ท่ีมีรถโดยสารรับจา้งวิ่งอยา่งสม ่าเสมอ  นอกจากนั้นเป็นถนนลาดยางเช่ือมต่อระหวา่งต าบลขา้งเคียง และ หมู่บา้น
ภายในต าบล จ านวน 5 สายทาง ทั้งน้ีถนนภายในหมู่บ้านหรือซอยภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประมาณ 80% ของพื้นท่ีทั้งหมด  อีก 20% ยงัเป็นถนนลูกรัง ทั้งน้ีไดร้วมทั้งหมู่บา้นท่ีอยูห่่างไกลเส้นทางคมนาคม 
ก็ยงัเป็นถนนลูกรัง  ท าใหก้ารสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนค่อนขา้งจะล าบาก 
  5.2 การไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใชค้รบทุกหมู่บา้น  แต่ยงัไม่ครบทุกครัวเรือน  กรณีครัวเรือนตั้ง
ใหม่และพื้นท่ีห่างไกลจากชุมชนไดข้อขยายเขตเพิ่มเติมอีกหลายครอบครัว 
  5.3 การประปา 
 ต าบลป่าออ้ดอนชยัมีระบบประปาหมู่บา้น  จ านวน  19  แห่ง  ตั้งอยูท่ี่ 
 1.หนา้วดัร่องขุ่น  2.อาคารอเนกประสงคบ์า้นสันมะหลอด  3.ขา้งโรงเรียนบา้นริมลาว
 4.ขา้งวดัป่าไผ ่  5.หลงัเทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชยั   6.สนามกีฬาบา้นป่าก๊อ 
 7.หนองบวับา้นหนองแสล๊ป 8.บา้นสันมะนะ(ก่อสร้างเอง)  9.หลงัวดัหนองหมอ้ 
 10.อาคารอเนกประสงคบ์า้นป่าตึง 11.ในวดัป่าออ้  12.หลงัอาคารอเนกประสงคบ์า้นสันทรายยาว 

13.หลงัวดัสันทรายนอ้ย(ก่อสร้างเอง) 14.บริเวณวดัหว้ยทราย  15.หนา้วดัดงเทพนิมิต 
16.หนา้สุสานบา้นป่าตึงงาม 17.ซอยท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นหนองหมอ้ใหม่  
18.บริเวณวดัใหม่โพธ์ิงาม 19.ในซอย 9 บา้นประตูลอ้ 
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  5.4 โทรศพัท ์
 สถานีรับ-ส่งสัญญาณโทรศพัทเ์อกชน จ านวน 3 ระบบ 
6. ระบบเศรษฐกจิ 
  6.1 การเกษตร 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรซ่ึงมีครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตร ซ่ึงอยู่ในเขตชลประทาน โดยท า
การเกษตรแบบผสมผสานหรือมีการบริหารจดัการท่ีดินตามหลกัทฤษฎีใหม่ 
 การปลูกขา้วนาปี จะเร่ิมท าขา้วนาปีในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายนของทุกปี มีทั้งขา้วเจา้ และขา้วเหนียว 

การปลูกขา้วนาปรัง จะเร่ิมท าขา้วนาปรังในระหวา่งเดือนธนัวาคม - กุมภาพนัธ์ มีขา้วเจา้ และขา้วเหนียว 
การปลูกพืช โดยส่วนมากจะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวม์าก รองลงมา คือ สวนผลไม ้ปลูกไมย้นืตน้อ่ืนๆ  

 การปลูกพืชท าสวน ส่วนใหญ่จะเป็นการเพาะปลูกพืชผกัสวนครัว เพื่อบริโภคในครัวเรือน และน า
ออกจ าหน่าย 
  6.2 การประมง 

การท าการประมงน ้ าจืด การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด โดยมีล าเหมือง คลอง ตามหมู่บา้น ท่ีใช้ส าหรับ ท าการ
ประมง นอกจากน้ียงัมีการเพาะเล้ียง เพื่อการจ าหน่ายอีกดว้ย 
  6.3 การปศุสัตว ์

การเล้ียงสัตว ์โดยส่วนใหญ่ท าการเล้ียงสัตวเ์พื่อการบริโภค และเพื่อการจ าหน่าย เช่น การเล้ียงไก่-ไข่ , 
สุกร , เป็ดไล่ทุ่ง , ววั ,และกระบือ ตามล าดบั 
  6.4 การบริการ 

-ตลาดสดรวมทั้งตลาดการเกษตร   6  แห่ง 
-โรงสี                 13  แห่ง 
-สถานบริการน ้ามนัและก๊าซ (ไม่รวมป๊ัมหลอด) 3  แห่ง 
-โรงแรม/รีสอร์ท    4  แห่ง 

  6.5 การท่องเท่ียว 
มีสถานท่ีท่องเท่ียว  3  แห่ง ไดแ้ก่ 
1.วดัร่องขุ่น 
2.หนองคือเวยีง 
3.อาศรมไผม่รกต 

  6.6 อุตสาหกรรม 
เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัยมีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือการคา้ขายหลายประเภท เข่น ร้านขายวสัดุ

อุปกรณ์การเกษตร ร้านวสัดุก่อสร้าง ร้านขายของช า ร้านรับท าเบาะ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเช่ือมเหล็ก ร้านซ่อม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้านขายรถ เป็นตน้  
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6.7 การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 
ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชัยมีห้างหุ้นส่วนจ ากดั , ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ (ท่ีจดทะเบียนการคา้) 

หลายแห่ง และมีกลุ่มอาชีพอีกหลายกลุ่มในพื้นท่ี ไดแ้ก่ 
1.เฮือนรักษสุ์ขภาพ  2.สมุนไพรชามาลี 3.ท าขนมบา้นป่าไผ ่
4.ตดัเยบ็ผา้บา้นป่าไผ ่  5.พฒันาอาชีพการตดัเยบ็บา้นสันสลี 
6.หตัถกรรมบา้นหนองแสล๊บ 7.น ้าพริกสันมะนะ 8.ดอกไมป้ระดิษฐแ์ละงานฝีมือบา้นสันมะนะ 
9.สวนเห็ดรัตนะ   10.ขา้วแต๋นแฟนตาซี 11.สมุนไพรคุณแม่ 
12.ทอผา้บา้นป่าออ้  13.ตดัเยบ็บา้นสันทรายยาว 14.ตดัเยบ็ผา้บา้นดงเจริญ 
15.ตดัเยบ็เส้ือผา้บา้นป่าตึงงาม 

  6.8 แรงงาน 
ประชากรวยัแรงงานในพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชยั ประกอบอาชีพ 
1.เกษตรกรรม    ร้อยละ 21.08 
2.รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  ร้อยละ    6.34 
3.รับจา้งทัว่ไป/พนกังานบริษทั  ร้อยละ  34.43 
4.คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั   ร้อยละ  11.04 
5.อาชีพอ่ืนๆ    ร้อยละ    3.42 
6.ก าลงัศึกษา    ร้อยละ  16.22 
7.ไม่มีอาชีพ    ร้อยละ    7.47 

7. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
  7.1 ศาสนา มีสถาบนัหรือองคก์รทางศาสนา คือวดั จ านวน 12 แห่ง ไดแ้ก่ 
 1.วดัร่องขุ่น   2.วดัศรีชุม   3.วดัป่าไผ ่   

4.วดัศรีมงคล   5.วดัสันมะนะ   6.วดัหนองหมอ้  
7.วดัป่าออ้ดอนชยั  8.วดัสันทรายนอ้ย  9.วดัปุยค า  
10.วดัหว้ยทราย   11.วดัดงเทพนิมิต    12.วดัป่าตึง 

  7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  งานลอยกระทง 

 -  การรดน ้าด าหวัผูสู้งอาย ุในงานประเพณีปีใหม่เมือง 
 -  การแห่เทียนวนัเขา้พรรษา  
 -  ประเพณีบุญบั้งไฟ 
  7.3 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภาษาถ่ิน 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีข้ึนช่ือของต าบลป่าออ้ดอนชยั เช่น การท าขา้วแต๋น , น ้าพริก เป็นตน้ 
  7.4 สินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก 

ผลิตภณัฑ์ท่ีเทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชยัส่งเสริมให้เป็นผลิตภณัฑ์โดดเด่นของอ าเภอ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ขา้ว
แต๋น และผลิตภณัฑน์ ้าพริก เป็นตน้ 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น ้า 

แหล่งน ้ าส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเป็นบ่อบาดาล บ่อตอก บ่อเจาะ รองลงมาเป็น แม่น ้ า ล าคลอง ฝาย พนงักั้นน ้ า
หนอง บึง คลองชลประทาน คลองส่งน ้า อ่างเก็บน ้า บ่อน ้าต้ืน สระน ้า 
  8.2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

พื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชยัโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเขตท่ีอยูอ่าศยัผสมกบัพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีป่า
บริเวณเทือกเขาดอยปุย  และมีพื้นท่ีท่ีเป็นหนองน ้ าสาธารณะขนาดใหญ่ จ านวน 2 แห่ง รวมถึงมีพื้นท่ีป่าชุมชน 
พื้นท่ีสวนสาธารณะหรือสนามกีฬากลางประจ าต าบลป่าออ้ดอนชยัท่ียงัมีพื้นท่ีสีเขียวอุดมสมบูรณ์ 
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ส่วนที ่2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2560 - 2579) 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทศัน์และท าให้ประเทศไทยพฒันาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงคน์ั้น จ าเป็นจะตอ้งมีการ 

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน                
ให้ขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอด        
แนวทางการพฒันาสู่การปฏิบติัในแต่ละช่วงเวลาอยา่งต่อเน่ือง และมีการบูรณาการและสร้างความเขา้ใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกนั และเกิดการรวมพลงัของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ 
ขบัเคล่ือนการพฒันาเพื่อการสร้างและรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์แห่งชาติ และบรรลุวิสัยทศัน์“ประเทศไทยมีความ 
มัน่คง มัง่คัง่ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ 
ประจ าชาติ “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขนั มีรายไดสู้งอยู่ในกลุ่มประเทศ 
พฒันาแลว้ คนไทยมีความสุข อยูดี่กินดีสังคมมีความมัน่คง เสมอภาคและเป็นธรรม  

วสัิยทศัน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลกั ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” 
1. ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง 
   1.1 ประชาชนอยูดี่กินดีและมีความสุข 
   1.2 บา้นเมืองมีความมัน่คงในทุกมิติและทุกระดบั 
   1.3 กองทพั หน่วยงานด้านความมัน่คง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คง 
   1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมัน่คงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม ระหว่าง

ประเทศ 
   1.5 การบริหารจดัการความมัน่คงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ                     
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
   2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้เศรษฐกิจเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพและย ัง่ยนื 
   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน                                                      
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
   3.1 คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวถีิชีวติในศตวรรษท่ี 21 
   3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือและสนบัสนุนต่อการพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต 
4. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม 
   4.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้าํในทุกมิติ 
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   4.2 กระจายศูนยก์ลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มาเป็นก าลงัของ
การพฒันาประเทศในทุกระดบั 

   4.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทอ้งถ่ินในการพฒันา การพึ่งตนเองและการจดัการตนเอง เพื่อสร้าง
สังคมคุณภาพ 

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
   5.1 อนุรักษแ์ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม ให้คนรุ่นต่อไปไดใ้ชอ้ยา่งย ัง่ยืน มี

สมดุล 
   5.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพฒันา

สังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
   5.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้สมดุลภายในขีด

ความสามารถของระบบนิเวศ 
   5.4 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและ

วฒันธรรม บนหลกัของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
   6.1 ภาครัฐมีวฒันธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   6.2 ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พร้อมปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
   6.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.4 กระบวนการยติุธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 

1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 
กรอบยทุธศาสตร์แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ประกอบดว้ย 10 ยุทธศาสตร์หลกั ดงัน้ี 
1. การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์

    1.1 เพื่อปรับเปล่ียนใหค้นในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทดัฐานท่ีดีทางสังคม  
   1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหมี้ทกัษะในการด ารงชีวติส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
   1.3 เพื่อส่งเสริมใหค้นไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดช่วงชีวติ  
   1.4 เพื่อเสริมสร้างสถาบนัทางสังคมใหมี้ความเขม้แขง็เอ้ือต่อการพฒันาคนและประเทศ 

  2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 
   2.1 เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ40 ท่ีมีรายไดต้  ่าสุด  
   2.2 เพื่อใหค้นไทยทุกคนเขา้ถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพไดอ้ยา่งทัว่ถึง   
   2.3 เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน 

  3. สร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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   3.1 เพื่อสร้างความเขม้แข็งของแรงขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจให้สนบัสนุนเป้าหมายการเพิ่มรายไดต่้อหัว   
     3.2 เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของฐานการผลิตและฐานรายไดเ้ดิมและสร้างฐานการผลิตและรายไดใ้หม่  
               3.3 เพื่อสนบัสนุนการกระจายการขยายตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปันผลประโยชน์อยา่ง
เป็นธรรม และสนบัสนุนเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
       3.4 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเขม้แข็งและรักษาวินยัทางการเงิน การคลงั และพฒันา
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสนบัสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ    
       3.5 สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดบัขีดความสามารถในการ แข่ ง ขัน  ของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคา้การลงทุน ดงัน้ี 

3.5.1 เพื่อส่งเสริมการพฒันานวตักรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินคา้
และบริการ  

3.5.2 เพื่อส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคญั พฒันาระบบการ
บริหารจดัการความเส่ียงและมีการปรับตวัใหพ้ร้อมรับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ฐานการผลิตภาค
เกษตรและรายไดเ้กษตรกรมีความมัน่คง  

3.5.3 เพื่อเร่งผลกัดนัให้สินคา้เกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในดา้นคุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภยัในตลาดโลก   

3.5.4 เพื่อเพิ่มศกัยภาพของอุตสาหกรรมส าคญัเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ี
ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่อย่างเขม้ขน้ และสร้างรากฐานการพฒันาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม   

3.5.5 เพื่อเพิ่มศกัยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตวัสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการท่ีเขม้แขง็ข้ึน รวมทั้งพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใหเ้ติบโตอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื    

3.5.6 เพื่อพฒันาปัจจยัสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุน สนบัสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการไทย รวมทั้งพฒันาสังคมผูป้ระกอบการ   

3.5.7 เพื่อพฒันาระบบการเงินของประเทศให้สนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ภาคการผลิตและบริการ การคา้ และการลงทุน   

3.5.8 เพื่อสร้างความเขม้แข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ สนบัสนุนบริการทาง
การเงินในระดบัฐานรากและเกษตรกรรายยอ่ย  

4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
   4.1 รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม    
 4.2 สร้างความมัน่คงดา้นน ้าของประเทศ และบริหารจดัการทรัพยากรน ้าทั้งระบบใหมี้ประสิทธิภาพ  

   4.3 บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และลดมลพิษใหมี้คุณภาพดีข้ึน  
   4.4 พฒันาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกบัภยัพิบติั 
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5. ดา้นความมัน่คง 
   5.1 เพื่อปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริย์และเสริมสร้างความมัน่คงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหาภยั

คุกคามท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
   5.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก าลงัของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจดัการดา้น

ความมัน่คง และมีศกัยภาพในการปูองกนัและแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภยัคุกคามทั้งภยัทาง ทหารและภยัคุกคาม
อ่ืนๆ   
    5.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือดา้นความมัน่คงกบัมิตรประเทศในการสนบัสนุนการรักษาความสงบสุข
และผลประโยชน์ของชาติ   
    5.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความเป็นเอกภาพ 
 6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
    6.1 เพื่อใหภ้าครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจดัการท่ีดี และไดม้าตรฐานสากล  
    6.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการบริหารจดัการและให้บริการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได ้   
    6.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
    6.4 เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหส้ามารถอ านวยความสะดวกดว้ยความ รวดเร็วและ
เป็นธรรมแก่ประชาชน  

7. ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    7.1 เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการขนส่งและการคา้ รวมทั้งมีกลไก ก ากบั 
ดูแลการประกอบกิจการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ  และยกระดบัคุณภาพชีวติใหแ้ก่ประชาชน   
    7.2 เพื่อสร้างความมัน่คงทางพลงังาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังาน และส่งเสริมการใช้พลงังาน
ทดแทนและพลงังานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
    7.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลัอยา่งทัว่ถึงทั้งประเทศ ใน
ราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทลัใหม่ และนวตักรรม รวมทั้งพฒันาระบบ ความปลอดภยัทาง   
ไซเบอร์ใหมี้ความมัน่คง และคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ  
    7.4 เพื่อพฒันาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดา้นน ้ าประปาทั้งในเชิง ปริมาณ
และคุณภาพให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ ลดอตัราน ้ าสูญเสียในระบบประปา  และสร้างกลไกการบริหารจดัการการ
ประกอบกิจการน ้าประปาในภาพรวมของประเทศ  
    7.5 เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการน าเข้าจาก 
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหก้บัประเทศ 

8. ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม 
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  8.1 เพื่อสร้างความเขม้แข็งและยกระดบัความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นก้าวหน้า 
สนบัสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  

 8.2 เพื่อสร้างโอกาสการเขา้ถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กบัเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม   

 8.3 เพื่อพฒันานวตักรรมท่ีมุ่งเน้นการลดความเหล่ือมล ้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม   

 8.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจดัการวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมใหส้ามารถ ด าเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกนั  
  9. การพฒันาภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

 9.1 เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอยา่งทัว่ถึงมากข้ึน  
 9.2 เพื่อพฒันาเมืองศูนยก์ลางของจงัหวดัใหเ้ป็นเมืองน่าอยูส่ าหรับคนทุกกลุ่ม  
 9.3 เพื่อพฒันาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตวัอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และเพิ่ม

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน  
 9.4 เพื่อพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ใหส้นบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาใน

พื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนื 
10. ดา้นการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบา้น และภูมิภาค 
10.1 เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดเด่นของท าเลท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงส าคญัของแนวระเบียง

เศรษฐกิจต่างๆ ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ศกัยภาพในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
10.2 เพื่อขยายโอกาสดา้นการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ และยกระดบัใหป้ระเทศเป็นฐานการผลิตและ

การลงทุนท่ีมีศกัยภาพและโดดเด่น   
10.3 เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบความ

ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนบัสนุนการขบัเคล่ือนการพฒันาภายใตก้รอบเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs)   
 1.3 แผนพฒันาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั / แผนพฒันาจังหวดั 

1.3.1 แผนพฒันาภาค 
ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคเหนือ 
(1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับระบบการผลิตท่ี

สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน เช่น การพฒันาประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มใหผ้ลิตภณัฑก์ารเกษตร 

(2) ยกระดบัการคา้และบริการให้ไดม้าตรฐาน ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสตลาด เน้นการพฒันา
บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการคา้การ 
พฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
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(3) พฒันาเมืองศูนยก์ลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเช่ือมโยงในระดบันานาชาติ 
(4) พฒันาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง มีความมัน่คงและอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั เช่น ดา้น

สุขภาพ ดา้นการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 
(5) พฒันาศักยภาพของสถาบนัครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  ในการพฒันาท่ีน าไปสู่การ 

พึ่งตนเอง มีภูมิคุม้กนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(6) บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน เนน้การอนุรักษฟ้ื์นฟูและใช้ประโยชน์

อยา่งสมดุล และเตรียมการป้องกนัและรับมือภยัธรรมชาติ 
 1.3.2 แผนพฒันากลุ่มจังหวดั  

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดว้ย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน  
วสิัยทศัน์กลุ่มจงัหวดั 
“ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวฒันธรรมล้านนา  สินค้าเกษตรปลอดภัย  ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ” 
 ยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 
1.พฒันาสภาพแวดล้อมในการพฒันาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงและ

เตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
2.การสร้างความเขม้แข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

สินคา้เกษตรปลอดภยัท่ีมีศกัยภาพ 
3.พฒันาและสนบัสนุนการยกระดบัการพฒันาสังคม การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์วฒันธรรมเละสุขภาพ เพื่อ

เป็นฐานการพฒันาชุมอยา่งย ัง่ยนื 
4.ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจงัหวดัสีเขียว  
 1.3.3 แผนฟัฒนาจังหวดั 

วลิยัทศัน์ 
“เมืองทองแห่งการคา้การลงทุน การเกษตรและการท่องเท่ียว รุ่งเรืองดว้ยวฒันธรรมลา้นนา ประชาชนอยู่

เยน็เป็นสุข” 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ 

เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวฒันธรรมลา้นนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และ

เชิงสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพื่อใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้ด ารงความสมบูรณ์และย ัง่ยืน 
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การรักษาความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
1.4 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัเชียงราย  
วสิัยทศัน์ ( Vision ) 
“ยึดหลกัธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนยร์วมเศณษฐกิจการคา้ พฒันาคุณภาพชีวิต ประชาชนมี

ความสุข” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั กลุ่มอาเซียน+6 
และ GMS 
กลยทุธ์ท่ี 1.1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ใหไ้ดม้าตรฐาน 
กลยทุธ์ท่ี 1.2 พฒันาแหล่งน ้าและระบบบริหารจดัการน ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
กลยทุธ์ท่ี 1.3 พฒันาการบริหารจดัการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของทอ้งถ่ิน เพื่อเช่ือมโยง 
กลุ่มจงัหวดั กลุ่มอาเชียน+6 และ GMS 
กลยทุธ์ท่ี 1.4 พฒันางานดา้นผงัเมือง งานวศิวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  
กลยทุธ์ท่ี 2.1 ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ท่ี 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินให้ได้

มาตรฐานสากล  
กลยทุธ์ท่ี 2.3 ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว วถีิชีวิต และอตัลกัษณ์ของคนในชุมชน 
กลยทุธ์ท่ี 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน  
ยุทรศาสตร์ที ่3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข  
กลยุทธ์ท่ี 3.1 ส่งเสริมและพฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัให้ได้

มาตรฐานการศึกษา 
กลยทุธ์ท่ี 3.2 ส่งเสริมและพฒันาการศึกษาสู่อาชีพ 
กลยุทธ์ท่ี 3.3 ส่งเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพฒันาเศรษฐกิจ

ชายแดน 
กลยทุธ์ท่ี 3.4 ส่งเสริมและพฒันาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
กลยทุธ์ท่ี 3.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาระบบการบริการสาธารณสุข  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาคุณภาพชีวติและการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั  
กลยทุธ์ท่ี 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน  
กลยทุธ์ท่ี 4.2 ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
กลยุทธ์ท่ี 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ส่ือด้านอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาแรงงาน      
ต่างดา้ว  
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กลยทุธ์ท่ี 4.4 พฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส  
ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหส้มบูรณ์และย ัง่ยนื  
กลยทุธ์ท่ี 5.1 ส่งเสริมและพฒันาการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
กลยทุธ์ท่ี 5.2 ส่งเสริมและพฒันาการควบคุม ป้องกนั แกไ้ขปัญหาขยะ น ้าเสีย และมลภาวะ  
กลยทุธ์ท่ี 5.3 ส่งเสริมและพฒันาการอนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
กลยทุธ์ท่ี 6.1 พฒันาศกัยภาพบุคลากรทอ้งถ่ิน  
กลยทุธ์ท่ี 6.2 พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
กลยทุธ์ท่ี 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของทุกภาคส่วน  
กลยทุธ์ท่ี 6.4 พฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยี 

 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย 
 2.1 วสิัยทศัน์  

“มุ่งมัน่ยกระดบัคุณภาพชีวติ ยดึหลกัธรรมาภิบาล บริการโปร่งใส ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข ” 
2.2 ยทุธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  1  เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่วถีิชีวติแบบพอเพียง  
ยทุธศาสตร์ท่ี  2  ฟ้ืนฟู สืบสานวฒันธรรมค่านิยม สังคมลา้นนา พฒันาชุมชน คนคุณภาพ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การบริหารจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์ท่ี  4  รักษาความมัน่คงและสร้างความสมานฉนัท ์
ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการภาครัฐแบบบูรณาการ 
2.3 เป้าประสงค ์
1. ส่งเสริมการพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้างพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 

เส้นทางคมนาคม ทางระบายน ้า ไฟฟ้า น ้าประปา ระบบโทรคมนาคม 
2. การบริหารจดัการแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
3. การบ ารุง รักษาสุขภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม การปรับปรุงภูมิทศัน์ ก่อสร้างพฒันาและ

ปรับปรุงสวนสาธารณะ รักษาสภาพแวดลอ้มแม่น ้ าล าคลอง จดัให้มีระบบการรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

4. การส่งเสริมพฒันาการเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การคา้และการลงทุนชายแดน การพฒันา
ศกัยภาพเกษตรกร และการพฒันาดา้นการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การสังคมสงเคราะห์ การ
พฒันาและแกไ้ขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามยัและการกีฬา การส่งเสริมการศึกษา การ
เรียนรู้ ขอ้มูลข่าวสาร 
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6. การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยส่งเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งเสริมกิจการดา้นศาสนา 

7. การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพฒันาบุคลากร 
พฒันาสถานท่ีและอุปกรณ์ในการปฏิบติัราชการ  การสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  และ
ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 

2.4 ตวัช้ีวดั 
1. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วดัคุณภาพงานจากการท่ีคณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง ตรวจรับงาน

โดยจะตอ้งไดคุ้ณภาพงานท่ีดี ไม่มีปัญหาและขอ้ทว้งติง 
2. กรณีโครงการดา้นอ่ืนๆ วดัจากการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นโครงการ 
2.5 ค่าเป้าหมาย 
(1) ส่งเสริมการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(2) พฒันาระบบการใหบ้ริการ ใหไ้ดรั้บความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ 
(3) พฒันาบุคลากร และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยั 
(4) พฒันาระบบการบริการสาธารณะ การคมนาคม การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งทัว่ถึง 
(5) ส่งเสริมสนบัสนุน พฒันาดา้นการศึกษา ศิลปวฒันธรรม และการสาธารณสุขเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 
(6) พฒันาส่งเสริมเศรษฐกิจดา้นอาชีพ ดา้นการลงทุน ใหเ้ขม้แขง็สามารถพึ่งพาตนเองได ้
(7) ส่งเสริมการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาส่ิงแวดลอ้ม สามารถใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม

และย ัง่ยนื 
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2.6 กลยทุธ ์
ที่ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 
1 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่วิถี

ชีวติแบบพอเพยีง 
-กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพและการตลาดเพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 
-กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว วถีิชีวติ ของคนในชุมชน 
-กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมความเขม้แขง็ภาคการเกษตร โดยสนบัสนุน
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและระบบบริหารจดัการน ้ า 
-กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทน 

2 ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม 
สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คน
คุณภาพ 

-กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพฒันาการศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
-กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 
-กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมและพฒันาการศึกษาเพื่อรองรับสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
-กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม 
-กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพฒันาคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

3 การบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

-กลยุทธ์ที ่1 การควบคุม ป้องกนั แกไ้ขปัญหาขยะ น ้าเสียและมลภาวะ 
-กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมและพฒันาการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
-กลยุทธ์ที ่3 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจากภยัธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4 รักษาความมั่นคงและสร้างความ
สมานฉันท์ 

-กลยุทธ์ที ่1 เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

5 ส่ง เส ริมธรรมาภิบาลในการ
บ ริห า ร จั ดก า รภ า ค รั ฐแบบ     
บูรณาการ 

-กลยุทธ์ที ่1 พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตามหลกั         
ธรรมาภิบาล 
-กลยุทธ์ที ่2 พฒันาศกัยภาพบุคลากรทอ้งถ่ิน 
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2.7 จุดยนืทางยทุธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย 
การก าหนดจุดยนืทางยทุธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชยั ดงัน้ี 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่วถีิชีวติแบบพอเพียง 
1.กลยทุธ์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพและการตลาดเพื่อเพิ่มศกัยภาพผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 
2.กลยทุธ์ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว วถีิชีวิต ของคนในชุมชน 
3.กลยทุธ์ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.กลยุทธ์ส่งเสริมความเขม้แข็งภาคการเกษตร โดยสนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและระบบ

บริหารจดัการน ้า 
5.กลยทุธ์ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ฟ้ืนฟู สืบสานวฒันธรรมค่านิยม สังคมลา้นนา พฒันาชุมชน คนคุณภาพ 
1.กลยทุธ์ส่งเสริมและพฒันาการศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
2.กลยทุธ์ส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 
3.กลยทุธ์ส่งเสริมและพฒันาการศึกษาเพื่อรองรับสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.กลยทุธ์ส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม 
5.กลยทุธ์ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการดา้นทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
1.กลยทุธ์การควบคุม ป้องกนั แกไ้ขปัญหาขยะ น ้าเสียและมลภาวะ 
2.กลยทุธ์ส่งเสริมและพฒันาการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3.กลยทุธ์การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจากภยัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 รักษาความมัน่คงและสร้างความสมานฉนัท ์
1.กลยทุธ์การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการภาครัฐแบบบูรณาการ 
1.กลยทุธ์พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
2.กลยทุธ์พฒันาศกัยภาพบุคลากรทอ้งถ่ิน 
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2.8 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม  
ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวมของเทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชยั มีดงัน้ี 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา 
ของจังหวดั 
เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขนั ดา้น
การคา้ การลงทุน 
และบริการโลจิส 
ติกส์เช่ือมโยง
กลุ่มจงัหวดักลุ่ม
อาเซียน +6 และ
GMS 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การส่งเสริมการ 
ผลิตสินคา้เกษตร 
คุณภาพมาตรฐาน 
สากลและเป็น
มิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การด ารงฐาน 
วฒันธรรมลา้นนา 
เพื่อเพิ่มมูลคา้ 
การท่องเท่ียวเชิง 
วฒันธรรมเชิง
นิเวศและเชิง
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันา 
ทรัพยากรมนุษย ์
และคุณภาพชีวติ 
เพื่อให้ประชาชน 
อยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การรักษาความ
มัน่คง ความ 
ปลอดภยัในชีวติ 
และทรัพยสิ์น 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การจดัการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มให้ 
ด ารงความ
สมบูรณ์และย ัง่ยนื 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา 
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวดั 
เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันาระบบ 
คมนาคมและ
ขนส่งภายใน
องคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินเพื่อรอง 
รับการขยายตวั
ของการลงทุน
ภายในทอ้งถ่ิน 
และการเช่ือมโยง
ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น 
เศรษฐกิจและ 
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาดา้น 
การศึกษาและการ
พฒันาทรัพยากร 
มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันา
คุณภาพชีวติและ
สังคมเพื่อให้
ประชาชนอยูเ่ยน็
เป็นสุข 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพฒันาดา้น 
การเมือง 
การบริหาร 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพฒันา 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ให้
ด ารงความ 
สมบูรณ์และย ัง่ยนื 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา 
เทศบาล
ต าบลป่าอ้อ
ดอนชัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ สู่วถีิ
ชีวติแบบพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ฟ้ืนฟู สืบสาน
วฒันธรรมค่านิยม 
สังคมลา้นนา 
พฒันาชุมชน คน
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
รักษาความมัน่คง
และสร้างความ
สมานฉันท ์

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ส่งเสริมธรรมา       
ภิบาลในการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐแบบบูรณา
การ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การบริหารจดัการ
ดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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 3.การวเิคราะห์เพ่ือพฒันาท้องถิ่น 
 3.1 การวเิคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของเทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย 
 

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
S1 มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในแต่ละดา้นท่ี

ประจ าอยูใ่นส านกัหรือส่วนต่าง ๆ ของเทศบาล 
W1 ประชาชนบางส่วนมีฐานะยากจน     

S2 เทศบาลมีความเป็นอิสระในการด าเนินการด้าน
นโยบาย การปกครอง การบริหารงานบุคคล   
การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายของตนเอง 

W2 ประชาชนส่วนใหญ่  ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของเทศบาล ท าให้ยงัขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ทอ้งถ่ินโดยรวม 

S3 การให้ความส าคญักับการพฒันาพื้นท่ีในทุก ๆ  
ดา้นตามสภาพปัญหาและความตอ้งการของต าบล 

W3 มีปัญหาทางสังคม  เช่น ยาเสพติด การว่างงาน  
โรคเอดส์  ฯ ล ฯ 

S4 มีงบประมาณรายได้จากภาษีจัดเก็บเอง ,ภาษี
จดัสรร,ค่าธรรมเนียม และเงินอุดหนุน 

W4 ค่านิยมดา้นการศึกษาของบุตรหลานคนในพื้นท่ี
ไม่ ให้ความส าคัญแ ก่สถาน ศึกษาในพื้ น ท่ี  
เน่ืองจากระยะทางจากตัวเมือง - ต าบล มี
ระยะทางเพียง 10 กิโลเมตร ท าให้เกิดปัญหาการ
สร้างค่านิยมส่งลูกหลานเขา้ไปเรียนในเขตเมือง 
ท าใหจ้  านวนนกัเรียนท่ีมีอยูล่ดจ านวนลงทุก ๆ ปี 

S5 มีระบบฐานขอ้มูลต าบลท่ีด าเนินการจดัเก็บเอง  
และท่ีประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

S6 มีทรัพยากรบุคคล  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ท างานท่ีมีศกัยภาพเป็นของตนเอง 

W5 การจดัการดา้นการตลาด  การผลิต  และรูปสินคา้
เกษตรยงัไม่มีประสิทธิภาพ 

S7 มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทุก ๆ หน่วยงาน 

W6 ร ะบบส า รสน เทศ ย ัง ไ ม่ ทั่ ว ถึ ง  แ ล ะ ไม่ มี
ประสิทธิภาพ 

S8 มีท าเลท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์เหมาะแก่การเป็นจุด
ศูนย์กลางท่ี เ ช่ือมโยงกับต าบลใกล้เ คียงท่ีจะ
ก าหนดเป้าหมายในการพฒันาร่วมกนัในอนาคต          

W7 โครงสร้างพื้นฐาน ไม่วา่เป็น ถนน ไฟฟ้า ประปา  
แหล่งน ้า ยงัไม่มีความพร้อม 

S9 พื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งตน้น ้ า แหล่ง
ปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ เช่น ข้าวฟ่าง ข้าว  
ขา้วโพด ขิง มนัส าปะหลงั ล้ินจ่ี  เป็นตน้ 

  

S10 มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามและมีช่ือเสียง เช่น   
วดัร่องขุ่น อาศรมไผม่รกต 
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โอกาส (opportunities) อุปสรรค (threats) 

O1 มีวดั สามารถพฒันาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็น
แหล่งพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชน และ
ประชาชนในต าบล 

T1 การจดัสรรงบประมาณจากรัฐยงัไม่เพียงพอกับ
ภารกิจท่ีถ่ายโอนใหก้บัทอ้งถ่ิน 

O2 แนวโน้มของรายได้ ท่ีได้รับจัดสรรมากข้ึน
ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และการจดัเก็บ
รายไดเ้อง 

T2 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหน้ีสิน ขาดทุน ผลผลิต
ทางเกษตรส่วนใหญ่ราคาตกต ่า 

O3 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครอบคลุม
ทั้งพื้นท่ีอยา่งเพียงพอ 

T3 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองส่งผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

O4 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ 
ท างานมากข้ึน 

T4 การอพยพแรงงานของคนในพื้นท่ี เ น่ืองจาก 
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 

O5 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัค คีกัน ดี           
มีความขดัแยง้ทางการเมือง ทางความคิดเห็นนอ้ย 

T5 การให้ความอิสระจากส่วนกลางยงัไม่เต็มท่ี ยงั
ต้องอยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุมดูแลจากส่วน
ภูมิภาค O6 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถ่ิน      

ท าใหก้ารบริหารจดัการมีความต่อเน่ือง 
O7 การแกไ้ขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพติด 

ตามนโยบายรัฐบาล จงัหวดั และอ าเภอสอดคลอ้ง
กบันโยบายและยทุธศาสตร์ของเทศบาล 

  

 
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 
 พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชยั เป็นเขตท่ีมีความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวและความ
มัน่คงของจงัหวดัเชียงราย โดยมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั และในปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายความร่วมมือทางดา้น
เศรษฐกิจระหว่างไทย พม่า ลาว จีน ตงันั้นจึงเกิดการท่องเท่ียวเชิงพาณิชย ์และการส่ือสารระหว่าง 4 ประเทศ          
จึงเป็นการเอ้ือต่อการพฒันาของพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชัยไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงรัฐบาลไดมี้นโยบายส่งเสริม
บทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน ซ่ึงก าหนดใหมี้การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเร่ิมจากการพฒันา
ด่านการคา้ชายแดนและโครงข่ายคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการคา้หลกัของประเทศ เพื่อรองรับการเช่ือมโยง
กระบวนการผลิตและการลงทุนขา้มแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พฒันาระบบ National Single Window 
(NSW) และส่ิงอ านวยความสะดวกทางการคา้และการขนส่งสินคา้ขา้มแดนอยา่งต่อเน่ือง ผลจากนโยบายตงักล่าว
จะท าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ สามารถเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและรองรับ
ปริมาณการเดินทางและการขนส่งท่ีคาดวา่จะเพิ่มข้ึนจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 3.3 แผนผงัยุทธศาสตร์ 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วสัิยทัศน์ มุ่งมัน่ยกระดบัคุณภาพชีวติ ยดึหลกัธรรมาภบิาล บริการโปร่งใส ประชาชนอยู่เยน็เป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่วิถีชีวิต
แบบพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ฟ้ืนฟ ูสืบสานวฒันธรรมค่านิยม 
สงัคมลา้นนา พฒันาชุมชน คน
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจดัการดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความมัน่คงและสร้างความ
สมานฉนัท ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการภาครัฐแบบ     
บูรณาการ 
 

กลยุทธ์ 1.กลยทุธ์การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่ งขันด้ านการตลาด 
การคา้และการลงทุน 
2.กลยุทธ์การส่งเสริมพฒันาการ
ท่องเท่ียวและบริการ 
3.กลยุทธ์การสร้างรายได้และ
ความเขม้แข็งภาคการเกษตร โดย
สนับสนุนโครงสร้ าง พ้ืนฐาน 
ปัจจยัการผลิต และการบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.กลยุทธ์การขยายผลด าเนินการ
เพื่อสนองโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด า ริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.กลยทุธ์การส่งเสริมการผลิตและ
การใชพ้ลงังานทดแทน 
 

1 . ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พฒันาการศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรม 
2.กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษา
เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร เ พ่ื อ ร อ ง รั บ
ฐานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
3 .กลยุทธ์ การส่ง เส ริมการจัด
สวสัดิการสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์
4 . ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ง า น
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
5.กลยุทธ์การพฒันาการกีฬาและ
นนัทนาการ 
 

1 .กลยุทธ์การควบคุมและลด
ปริมาณมลพิษทั้ งในรูป  ขยะ
อนัตราย มลพิษทางอากาศ กถ่ิน 
เสียง และน ้าเสีย 
2.กลยุทธ์การเสริมสร้างศกัยภาพ
การบริหารจดัการด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมแบบ        
บูรณาการ 
3.กลยุทธ์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
และลดผลกระทบจากภาวะโลก
ร้อน 
4.กลยุทธ์การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัจากภยัธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

1.กลยุทธ์การเสริมสร้างความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
2.กลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชน
เขม้แขง็ รักถ่ินเกิด เทิดทูนสถาบนั 
 

1.กลยทุธ์การส่งเสริมธรรมาภิบาล
เพื่อการบริหารจดัการภาครัฐท่ีดี 
2 . ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
บริหารงานเทศบาลแบบบูรณาการ 
3.กลยุทธ์การเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรเพ่ือการบริการท่ีดี 
4.กลยทุธ์การส่งเสริมส่ือและการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
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3.4 รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 
ความ 

เช่ือมโยงกบั 
ยทุธศาสตร์ 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ใน
เขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัผลผลิต/โครงการ 
ค่าเป้าหมาย ความกา้วหนา้ 

ของเป้าหมาย 
กลยทุธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 
หลกั 

หน่วย 
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2564 
ยทุธศาสตร์  
ท่ี 1,2 และ 3 

 

ยทุธศาสตร์
ท่ี 1 และ 2 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ สู่วถีิ
ชีวติแบบพอเพียง 

เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจและ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

-ประชาชนไดรั้บการ
ส่งเสริมอาชีพ 
-โครงสร้างพื้นฐานเพิ่ม
มากข้ึน 

33 33 33 12 111 -เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการตลาด การคา้และ
การลงทุน 
-ส่งเสริมพฒันาการท่องเท่ียวและบริการ 
-สร้างรายไดแ้ละความเขม้แขง็ภาคการเกษตร โดยสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐาน ปัจจยัการผลิต และการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
-ขยายผลด าเนินการเพื่อสนองโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-ส่งเสริมการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทน 

โครงการดา้น
เศรษฐกิจ 
การก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ 

ส านกัปลดั 
กองช่าง 
 

อบจ. 
พม. 

ยทุธศาสตร์  
ท่ี 4 

ยทุธศาสตร์   
ท่ี 3 และ 4 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
ฟ้ืนฟู สืบสาน
วฒันธรรม
ค่านิยม สังคม
ลา้นนา พฒันา
ชุมชน คน
คุณภาพ 

เพื่อพฒันา
ทรัพยากร
มนุษยใ์นทุก
ดา้น 

ระดบัคุณภาพชีวติของ
ประชาชนเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

40 40 40 40 160 -ส่งเสริมและพฒันาการศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
-ส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อรองรับฐานเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
-ส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
-ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
-พฒันาการกีฬาและนนัทนาการ 
 

โครงการดา้น
การพฒันา
สังคมและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

ส านกัปลดั 
กองการศึกษา 
สาธารณสุข 

อบจ. 
พม. 

ยทุธศาสตร์  
ท่ี 5 

ยทุธศาสตร์ 
ท่ี 5 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การบริหาร
จดัการดา้น
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อบริหาร
จดัการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการ
ดูแล อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
เพิ่มข้ึน 

8 8 8 8 32 -ควบคุมและลดปริมาณมลพิษทั้งในรูป ขยะอนัตราย มลพิษ
ทางอากาศ กถ่ิน เสียง และน ้ าเสีย 
-เสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการดา้นทรัพยากร ธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการ 
-พฒันาเมืองน่าอยูแ่ละลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
-ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจากภยัธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกัปลดั 
กองช่าง 

ทส. 
มท. 

ยทุธศาสตร์  
ท่ี 4 และ 6 
 

ยทุธศาสตร์ 
ท่ี 6 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
รักษาความมัน่คง
และสร้างความ
สมานฉันท ์

เพื่อส่งเสริม
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน 

8 10 10 10 38 -เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
-เสริมสร้างชุมชนเขม้แข็ง รักถ่ินเกิด เทิดทูนสถาบนั 
 

โครงการดา้น
การป้องกนั
บรรเทาสา
ธารณภยั 

ส านกัปลดั มท. 
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ความ 
เช่ือมโยงกบั 
ยทุธศาสตร์ 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ใน
เขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัผลผลิต/โครงการ 
ค่าเป้าหมาย ความกา้วหนา้ 

ของเป้าหมาย 
กลยทุธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 
หลกั 

หน่วย 
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2564 
ยทุธศาสตร์  
ท่ี 4 และ 6 
 

ยทุธศาสตร์ 
ท่ี 6 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
ส่งเสริมธรรมา  
ภิบาลในการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐแบบ     
บูรณาการ 

เพื่อพฒันา
ดา้นการเมือง
และการ
บริหาร 

ประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการขององคก์รเพิ่มข้ึน 

19 19 19 19 76 -ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจดัการภาครัฐท่ีดี 
-ส่งเสริมการบริหารงานเทศบาลแบบบูรณาการ 
-เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริการท่ีดี 
-ส่งเสริมส่ือและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
 

โครงการดา้น
การเมืองและ
การบริหาร 

ส านกัปลดั 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
สาธารณสุข 

กกต. 
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ส่วนที ่3 การน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปสู่การปฏบัิต ิ
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่วถีิ
ชีวติแบบพอเพียง 

บริการชุมชนและ
สงัคม 
การเศรษฐกิจ 

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
การเกษตร 
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ส านกัปลดั 
กองช่าง 

อบจ. 
พม. 

2 ฟ้ืนฟ ูสืบสานวฒันธรรมค่านิยม 
สงัคมลา้นนา พฒันาชุมชน คน
คุณภาพ 

บริการชุมชนและ
สงัคม 
 

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
การศึกษา 
สงัคมสงเคราะห์ 
สาธารณสุข 
สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ส านกัปลดั 
กองการศึกษา 
กอง
สาธารณสุข 

อบจ. 
พม. 

3 การบริหารจดัการดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

บริการชุมชนและ
สงัคม 
บริหารงานทัว่ไป 

เคหะและชุมชน 
การเกษตร 
การรักษาความสงบภายใน 

ส านกัปลดั 
กองช่าง 

ทส. 
มท. 

4 รักษาความมัน่คงและสร้างความ
สมานฉนัท ์

บริหารงานทัว่ไป 
 

การรักษาความสงบภายใน 
 

ส านกัปลดั มท. 

5 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการภาครัฐแบบบูรณา
การ 

บริหารงานทัว่ไป 
 

บริหารงานทัว่ไป 
 

ส านกัปลดั กกต. 

 
 
 
 
 
 

 
 


