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ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
      1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ 
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช  อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลัก 
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง 
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ   ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เป็นธรรม  ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ  การอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  ความมั่ นคง หมายถึ ง  การมีความมั่ นคงปล อดภัยจากภัยและการ เปลี่ ยนแปลง                 
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ  มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม  การเมือง  ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช  อธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง  เป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง  ความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต  มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต  มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  มีการออมส าหรับวัยเกษียณ      มีความมั่นคง 
ทางด้านอาหาร พลังงานและน้ า     
  ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ  
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน  มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ  เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ เพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ  มีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้
สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลกมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้ง
การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ  มีทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน 
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่องไปได ้ 
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและ   การ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์   สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
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ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน  สังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

            ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
  (1)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย      
มีเอกราช อธิปไตย  มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ   มุ่งเน้นการพัฒนาคน  เครื่องมือ   เทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ ได้ทุกรูปแบบ  ทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  หรือที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม  องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อ
การด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายทีก่ าหนด 
  (2)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่ง เน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่              
(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ  
น ามาประยุกต์ ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ   
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล   การปรับ
สภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการอนาคต   (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” 
ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ  พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีต  ปรับปัจจุบัน 
พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ 
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก  ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการ
เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศ  
  (3)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง  คนดี  มีคุณภาพ  คนไทยมีความ
พร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อ่ืน  มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  เป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิด       
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง          
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
  (4)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาทีใ่ห้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง  การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม  
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สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถพ่ึงตนเองได้  โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ   
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
  (5)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
มีเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  ธรรมาภิบาล และ
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง 
ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน  ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุด  โดยเป็น
การด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ   สิ่งแวดล้อม  คุณภาพชีวิต โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง  ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  (6)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        
มีเป้าหมายเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส  ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์  สร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ     
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจนมีเพียงเท่าที่จ าเป็น    
มีความทันสมัย  มีความเป็นสากล  มีประสิทธิภาพน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา 
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  มีการอ านวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม 
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      1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 
       เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
  เป้าหมายการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  ก าหนดเป้าหมายด้านต่างๆ ในช่วงเวลา ๕ ป ี
โดยค านึงถึงการด าเนินการต่อยอดไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้  จัดท าเป้าหมายในรายละเอียด
มากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมาเพ่ือให้ก ากับและเชื่อมโยงกับการก ากับเป้าหมาย ในแผนระดับรอง   
และแผนปฏิบัติการต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆ  ต้องแสดงให้เห็น
ถึงการเชื่อมโยงจากเป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึง  ๒๐ ตัวชี้วัดผล
การด าเนินงานของภาครัฐ  
  ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย (๑) คนไทยที่มี
คุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็น
พลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ  และท าประโยชน์
ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง  มีความเป็นไทย 
(๒) การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและ
แข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคม
ผู้ประกอบการ  มีผู้ประกอบการขนาดกลาง  ขนาดเล็กที่เข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ใน
การสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิต  การให้บริการจากฐานรายได้เดิม ที่มีมูลค่าเพ่ิม
สูงขึ้น  เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเป็น
ประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙ (๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้ า  โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ 
ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ   มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย
ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน  รักษาคุณภาพน้ า   คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน (๕) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  เพ่ือเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิด ในสังคมลดลง  ปัญหา
อาชญากรรมลดลง  ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ (๖) มีระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการ
ให้บริการ  ปัญหาคอร์รัปชันลดลง  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น  
  เป้าหมายทั้ง ๖ กลุ่มหลัก ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สะท้อนถึงเป้าหมายการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมายในระยะ
ยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุภายในระยะเวลา ๒๐ ปี   ส าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา    
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ ถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
๒๐ ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียด ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อ
เป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ ๕ ปี ที่จะเป็นการวางพ้ืนฐานที่สามารถสานต่อการพัฒนาในประเด็นส าคัญของ
ประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยใช้หลักของ 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าทาง ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐  ด้าน  ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒      
ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียด ที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนาใน
ระยะ ๕ ปีและมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของ
การขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการแก้ปัญหาส าคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหาต่างๆ และประเด็น
ปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วมที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ปี  ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีจ านวน          
๑๐ ยุทธศาสตร์  ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าในยุทธศาสตร์ชาติ   ๒๐ ปี  ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการยากในการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนาระยะยาว เพราะยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆ  จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการก าหนดกรอบที่เป็นประเด็นหลักของการ
พัฒนาประเทศที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การก าหนดและ
การยึดหลักการส าคัญของการพัฒนา  
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ  สู่ความมั่งคั่ง
    และยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ   
    ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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  1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

       แผนพัฒนาภาค (ภาคเหนือ) 
  วิสัยทัศน์  “พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง”  
  1. พัฒนาการทองเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน  มีธุรกิจบริหารต่อเนื่องกับการทองเที่ยว 
  บริการสุขภาพและการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีมูลค่าสูง  
  2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าภายใต้แนวคิดเกษตร 
  ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์ควบคกูับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มคีวาม 
  หลากหลายสอดคลองกับความต้องการของตลาด 
  3. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ คืนความอุดมสมบูรณสร้างความสมดุลแก
  ระบบนิเวศเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  4. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายรุองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุของ 
  ภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ป  

       แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 ประกอบไปด้วยจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล าพูน ล าปาง น่าน แพร่ 

  วิสัยทัศน์  “ศูนยกลางการทองเที่ยว  การคา  การลงทุนสูสากล  บนพื้นฐานความ      
  โดดเดนวัฒนธรรมลานนา  สังคมนาอยู สิ่งแวดลอมยั่งยืน” 

 พันธกิจ   
 1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสูสากล   
 2. เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันดานการเกษตร การคาและการลงทุน   
 3. เชื่อมโยงอัตลักษณทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสรางคุณคาทางสังคมและ
 มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 4. ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน   
 5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสเพ่ือการทองเที่ยว การคา    
 การลงทุนระหวางภูมิภาค    
 ยุทธศาสตร  
 1. สรางคุณคาและความโดดเดนดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ   
 2. ยกระดับ เชื่อมโยง สรางเครือขายการคา การลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือเพ่ิม
 ศักยภาพในการแขงขันทั้งในและตางประเทศ  
  3. พัฒนาเกษตรมูลคาเพ่ิมสูตลาดทั้งในและตางประเทศ   
 4. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการและมีสวนรวม    
 ตอบสนองตอการพัฒนาและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
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        แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
         วิสัยทัศน์  นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง (City of Life and Prosperity)  
    (เมืองที่ใหความสุขและชีวิตที่มีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือนในฐานะเมือง      
   ที่นาอยูและนาทองเที่ยวในระดับโลก) 
   พันธกิจ 
   1. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางทองเที่ยวและบริการสากล      
   2. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการคาการลงทุนและการคมนาคมขนสง     
    3. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองแหงเกษตรปลอดภัย   
   4. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการศึกษาระดับภูมิภาค   
   5. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการแพทยและบริการสุขภาพ   
   6. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองแหงความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ 
   1. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น  
   2. สงเสริมการเกษตร  การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน  สูสากล  
   3. เสริมสรางสังคม ใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณ ทางวัฒนธรรม 
   4. สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให้สมบูรณ  โดยใช 
       เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   5. การเสริมสรางความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน  
   6. การพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐและการให บริการประชาชนตาม        
      หลักธรรมาภิบาล 

  1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
  วิสัยทัศน : “เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่นบนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและ
  ศักยภาพของโดยการมีสวนรวมของชุมชน” 
  พันธกิจ 
  1. เสริมสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ  
  2. พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม
  ตามกฎหมายบัญญัติ  
  3. สงเสริมบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  
  4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของทองถิ่น  
  ยุทธศาสตร์ 
  1.  ยุทธศาสาตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  4.  การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  
  5.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  6.  การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษา ความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 
   7.  การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
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 2.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลลวงเหนือ 

      2.1  วิสัยทัศน์ 

  “เป็นองค์กรที่ให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานแกป่ระชาชนอย่างทั่วถึงและโปร่งใส” 

      2.2  ยุทธศาสตร์ 
  1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และการวาง ผังเมือง 
  2.  ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ประมง และ ปศุสัตว์    
  3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ าและการท่องเที่ยว   
  4.  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสมุนไพร   
  5.  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและเทคโนโลยี   
  6.  ด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   
  7.  ด้านการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

      2.3  เป้าประสงค์ 
  1.  ระบบบริหารจัดการ โครงสร้าง พ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ              
  การคมนาคมและการขนส่งได้มาตรฐาน  สะดวก  ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง   
  2.  ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยมีการพัฒนาและต่อยอดในการประกอบอาชีพ  
  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.  ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการ  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่  ควบคู่ไปกับการเพ่ิมรายได้จากการส่งเสริมการ
  ท่องเที่ยว 
  4.  เพ่ือป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อรวมถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนในต าบล 
  5.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีให้แก่ประชาชน รวมถึงท านุบ ารุง สืบสาน
  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีด้วยการประสานความรวมมือองคกรตางๆ  
  6.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสังคม  ประชาชนสามารถรับมือกับสาธารณภัย  
  และลดปญหายาเสพติด ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  7.  องคกรมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวม     
  ทุกภาคสวนและสามารถใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ       

      2.4  ตัวชี้วัด 
  1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมดานการสรางพัฒนา ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน  
  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนสงที่ไดมาตรฐาน   
  2.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมของการจัดกิจกรรมและการใหบริการดานเศรษฐกิจและ 
  กลุ่มอาชีพใหแกประชาชนกลุมเปาหมาย   
  3.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดลอมในพ้ืนที ่ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประสบผลส าเร็จ 
  4.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันโรคติดต่อและไม่ 
  ติดต่อรวมถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนในต าบล  
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  5.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนไดรับบริการดานการศึกษาเพ่ือ
  ส่งเสริมการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีให้แก่ประชาชน รวมถึงโครงการ/กิจกรรมด้านศาสนา 
  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี 
  6.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านสังคม  ด้านคุณภาพชีวิต  ดานการปองกัน 
  บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ ชุมชนสังคม  
  7.   จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชน องคกรอ่ืนมีสวนรวมในการบริหาร  ติดตาม  
  ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตลอดจนการใหบริการสาธารณะ 

      2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมดานการสรางพัฒนา ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน  
  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนสงที่ไดมาตรฐานไม่น้อยกว่า  
  20  โครงการต่อปี   
  2.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมของการจัดกิจกรรมและการใหบริการดานเศรษฐกิจและ 
  กลุ่มอาชีพใหแกประชาชนกลุมเปาหมาย ไม่น้อยกว่า 10  โครงการต่อปี   
  3.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่  รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 10  โครงการต่อปี   
  4.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันโรคติดต่อและไม่ 
  ติดต่อรวมถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนในต าบลไม่น้อยกว่า  10  โครงการต่อปี 
  5.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนไดรับบริการดานการศึกษาเพ่ือ
  ส่งเสริมการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีให้แก่ประชาชน รวมถึงโครงการ/กิจกรรมด้านศาสนา 
  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณไีม่น้อยกว่า  20  โครงการต่อป ี  
  6.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านสังคม  ด้านคุณภาพชีวิต  ดานการปองกัน 
  บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ ชุมชนสังคม ไม่น้อยกว่า  10  โครงการต่อปี   
  7.   จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชน องคกรอ่ืนมีสวนรวมในการบริหาร  ติดตาม  
  ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตลอดจนการใหบริการสาธารณะไม่น้อยกว่า 7  โครงการต่อปี   
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      2.6  กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง และการวางผัง
เมือง 

1.1 ด้านการคมนาคมขนส่ง ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง 
รักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานปรับปรุงต่อเติมติดตั้ง ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร ประมง และ ปศุสัตว์   

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ ส่งเสริมสนับสนุน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ าและ
การท่องเที่ยว 
 

3.1  ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพัฒนาและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบ าบัดและ
จัดการขยะการบ าบัดและจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
3.2  สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
3.3  ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สมุนไพร 

4.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนการควบคุม
และระงับโรคติดต่อ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและเทคโนโลยี 

5.1 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการศึกษา
และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน 
5.2  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสวัสดิการ  
สวัสดิภาพและนันทนาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 
ป้องกันปัญหา   ยาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ
สังคม 
6.2  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดระเบียบชุมชน สังคม 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7.1  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
สนับสนุนการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  ปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากร  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 
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      ๒.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและศักยภาพของเทศบาลต าบลลวงเหนือ จึงก าหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลไว้ใน ๓ ประเด็นคือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมต าบลลวงเหนือให้เป็นชุมชน
น่าอยู่อย่างยั่งยืน การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุขและการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชน 

 
 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้เป็น
ชุมชนน่าอยู่อย่าง

ยั่งยืน 

การสร้างชุมชน
เข้มแข็งและเป็น

สุข 

จุดยืนทาง          
ยุทธศาสตร์ 

(Positioning) 

การอนุรักษ์และ 
สืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

เสริมสร้าง        
อัตลักษณ์ชุมชน 
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      2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบล 

ลวงเหนือ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท. 

จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตร      
การพัฒนา    

จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรกลมุ 
จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 

แผนพัฒนาฯ      
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

1.  ด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานการ
คมนาคมขนส่ง 
และการวาง ผัง
เมือง 
 
  

1.  ยุทธศาสาตร์
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เพือ่รองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

2. สงเสริม
การเกษตรการผลติ
สินคาชุมชน การคา 
การลงทุนสสูากล  

 

2. ยกระดับ 
เชื่อมโยง สราง
เครือขายการคา 
การลงทุนและ 
การคาชายแดนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันทั้งในและ  
ตางประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส ์

(2)ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร ประมง 
และ ปศุสตัว์    
 
  

2.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

2. สงเสริม
การเกษตรการผลติ
สินคาชุมชน การคา 
การลงทุนสสูากล  

3. พัฒนาเกษตร
มูลคาเพิ่มสตูลาดทั้ง
ในและตางประเทศ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน   

(2) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมแหล่ง
น้ าและการ
ท่องเที่ยว   

3.  การบรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  

1. สงเสริมและ
พัฒนาการทอง
เที่ยวบริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชน
และทองถิ่น 

4. สงเสริมและ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมให้
สมบูรณ โดยใช
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1. สรางคุณค่าและ
ความโดดเด่นดาน
อุตสาหกรรมการ  
ทองเที่ยวและ
บริการ             
4. อนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
อยางบูรณาการ 
และมสีวนรวม
ตอบสนองตอการ
พัฒนาและใช   
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ : 
การ เติ บ โตที่ เ ป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

(5) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม    

4.  ด้าน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สมุนไพร  

5.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  
  

1. สงเสริมและ
พัฒนาการทอง
เที่ยวบริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชน
และทองถิ่น 

1.สรางคุณคาและ
ความโดดเดนดาน
อุตสาหกรรมการ  
ทองเที่ยวและ
บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

(3) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
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ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบล 

ลวงเหนือ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท. 

จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา    

จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรกลมุ 
จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 

แผนพัฒนาฯ      
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

5.  ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และเทคโนโลย ี  
 
 
  

4. การอนุรักษ
ฟนฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
5.  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
  

3. เสริมสรางสังคม 
ใหมีคุณภาพ   
คงอัตลักษณ     
ทางวัฒนธรรม 

1.สรางคุณคาและ
ความโดดเดนดาน
อุตสาหกรรมการ  
ทองเที่ยวและ
บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

 (3) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
(4)ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม 

6.  ด้านสังคม
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย   

 

5.  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  
6.  การปองกัน 
บรรเทาสาธารณภยั
และการรักษา
เรียบรอยในชุมชน 

 

5. การเสรมิสราง
ความมั่นคงความ
ปลอดภัยและความ
สงบสุขของ
ประชาชน 

- ยุทธศาสตร์ที่  ๕ : 
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศ  
สู่ ความมั่ งคั่ ง และ
ยั่งยืน 

(1)ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความ
มั่นคง   

7. ด้านการเมือง
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี   

 

7.  การบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

 ความเปนระเบียบ 

6. การพัฒนาระบบ 
บริหารจดัการ
ภาครัฐและการให
บริการประชาชน
ตามหลัก         
ธรรมาภิบาล 
 

 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : 
การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและ  
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

 (6) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ         
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

      3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 วิเคราะห์ SWOT 
 จุดแข็ง (S) 

1. ต าบลลวงเหนือมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ต าบลลวงเหนือมีผู้น าที่มีศักยภาพ 
3. ต าบลลวงเหนือมีแหล่งน้ าใช้ที่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี 
4. ต าบลลวงเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ 
5. ต าบลลวงเหนือมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
6. ต าบลลวงเหนือมีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งเป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP 
7. ต าบลลวงเหนือมีการรวมกลุ่ม/เครือข่ายที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มอาชีพ, กลุ่ม อสม., กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่ม

พลังงานชุมชน, กลุ่มปั่นจักรยาน, กลุ่มออกก าลังการเพ่ือสุขภาพ, กลุ่ม อปพร., กลุ่มไทลื้อ ฯลฯ 
 จุดอ่อน (W) 

1. การจัดการศึกษาของเยาวชนไม่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และการร่วมมือของชุมชน 
2. งบประมาณไม่เพียงพอ 
3. ขาดแรงงานภาคเกษตร 
4. ต าบลลวงเหนือมีที่ดินทีถู่กถือครองโดยชาวต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
5. ประชาชนส่วนใหญ่ ยึดติดกับวิถีชีวิตแบบเดิมๆ 
6. ต าบลลวงเหนือมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  ยากต่อการดูแลรักษา 
7. ต าบลลวงเหนือมีปัญหาไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง  เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า  มีความยากในการ

ควบคุมดูแล 
 โอกาส (O) 

1. ต าบลลวงเหนือมีองค์กรจากภายนอกพ้ืนที่เข้าท างานงานวิจัยในพื้นท่ี หลายหน่วยงาน 
2. ต าบลลวงเหนือมีองค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 

เช่น การจ้างแรงงานท้องถิ่น ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ 
3. ต าบลลวงเหนือได้รับการสนับสนุนด้านความรู้และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากโครงการ

พระราชด าริด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร ไฟป่า การท่องเที่ยว การฝึกอาชีพ พลังงานจังหวัดฯลฯ 
4. ต าบลลวงเหนือได้รับการจัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆจากหน่วยงานอื่น 
5. ต าบลลวงเหนือมีนโยบายภาครัฐสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม  

 อุปสรรค (T) 
1. ขาดการบูรณาการในการท าโครงการของ อปท. ในพ้ืนที่ ควบเกี่ยวกันส่งผลให้เกิดข้อเปรียบเทียบและ

ยากท่ีจะแก้ปัญหาที่แท้จริง 
2. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลให้นโยบายเก่าถูกละเลย  โครงการเก่าท่ีตั้งไว้อาจไม่ประสบ

ผลส าเร็จ แต่จะเกิดโครงการใหม่ๆ ขึ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้น า 
3. ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย, อคัคีภัย, อุทกภัย, แผ่นดินไหว 
4. มีโอกาสเกิดโรคระบาด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลลวงเหนือ (พ.ศ.2561-2565) 
 

5. ด้านเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอในการบริหารงานอัตราการ
เก็บภาษี มีผลต่องบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ 
 

      3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  1.  ต าบลวงเหนือมีสถานการณป์ริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น  สัมพันธ์กับจ านวนคนที่เพ่ิมข้ึน 
  2.  ต าบลลวงเหนือมีการขยายตัวของชุมชนมากข้ึน  เกิดปัญหากับระบบระบายน้ าไม่ทัน 
  3.  ต าบลลวงเหนือมีสถานการณ์เรื่องปญหาไฟป่าและหมอกควันเพ่ิมข้ึน   
  4.  ต าบลลวงเหนือมีสถานการณ์ที่สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง  เยาวชนมักจะถูกเลี้ยงดูด้วย
  เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น  โทรศัพท์มือถือ  โทรทัศน์  เกิดปัญหาเด็กไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ใน
  ด้านต่างๆ 


