
 

 
 
 

   

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลลวงเหนือ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา  5 ปี  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลลวงเหนือ   ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลลวงเหนือซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   และแผนชุมชนต าบล  

  1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  (Vision) 
     “เทศบาลต าบลลวงเหนือบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   การคมนาคมสะดวกสบาย 
ส่งเสริมการศึกษายกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนากลุ่มอาชีพ   ประชาชนสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์   รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  พึ่งพาตนเองยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.  พันธกิจ (Mission) 
  ๑. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน  า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
  ๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล 
  ๕. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ 

3. เป้าประสงค์ (Goals) 
  ๑. ต าบลลวงเหนือมีดิน น  า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื อต่อการพัฒนาการ
เกษตรคุณภาพ พื นที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ น 
  ๒. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและทั่วถึง 
  ๓. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับประชาชน เพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
  ๔. เทศบาลต าบลพัฒนาการจัดการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ 

4. จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
1) มีการด าเนินกิจกรรม  การอนุรักษ์  ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
2) ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษา  นักเรียนในเขตเทศบาล มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

ทางการเรียนการสอน 
3) ประชาชนในเขตรับผิดชอบ   มีการประกอบอาชีพและรายได้พอเพียงกับความเป็นอยู่ 
4) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  มีโอกาสทางสังคมและได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 

 ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 



 

5) ประชาชนมีความสะดวกสบายในการคมนาคม 
6) มีทัศนียภาพ ที่ดีพื นที่สีเขียวเพ่ือความร่มเย็น 
7) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ 

     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลลวงเหนือ   

  ๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง และการ
  วางผังเมือง     

 แนวทางท่ี ๑ ก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ 
                    เส้นทางคมนาคม 
๒. ยุทธศาสตร์  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์   
    แนวทางท่ี  1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  

          ๓. ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ าและการ 
  ท่องเที่ยว 

                  แนวทางท่ี 1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงแหล่งน  า  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๔. ยุทธศาสตร์  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุและสมุนไพร 
แนวทางท่ี  4  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนการควบคุมและระงับโรคติดต่อ 
 
5.  ยุทธศาสตร์  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
    แนวทางท่ี๑  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารตี ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

              แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน การสอนและนวัตกรรมทาง 
           การศึกษาอย่างหลากหลาย          

6. ยุทธศาสตร์  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทา
 สาธารณภัย 

 แนวทางท่ี  1  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสวัสดิการ  สวัสดิภาพและ 
  นันทนาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ป้องกันปัญหา   ยาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุน 
  สวัสดิการสังคม 
    7.ยุทธศาสตร์  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
    แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนสนับสนุนการเมืองตามระบอบ
    ประชาธิปไตย  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และ 
    สถานที่ปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 



 

   2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลลวงเหนือ มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน  า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่  ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน  า  ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
บริหารทรัพยากรน  า และดิน  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม   สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ตามยุทธศาสตร์ที่ 
3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และบริการสู่สากล   ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1.การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการบริหาร และการบริการสู่สากล  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร และ
บริการสู่สากล 

 
 
 



 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้  
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2.การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
   2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลลวงเหนือ (พ.ศ.2561-2564) 
            1 วิสัยทัศน์ (Vision)   
    “เทศบาลต าบลลวงเหนือบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   การคมนาคมสะดวกสบาย ส่ งเสริม
    การศึกษายกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนากลุ่มอาชีพ   ประชาชนสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  รักษา
    ขนบธรรมเนียมประเพณี  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  พึ่งพาตนเองยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง” 
  

 2 ยุทธศาสตร์ 

 ๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานการคมนาคมขนส่ง และการ 
 วางผังเมือง     

 ๒. ยุทธศาสตร์  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์  

  ๓. ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแหล่งน  าและการท่องเที่ยว 

           ๔. ยุทธศาสตร์  4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสมุนไพร 

 5.  ยุทธศาสตร์  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

 6. ยุทธศาสตร์  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
7. ยุทธศาสตร์  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

   
 

         3 เป้าประสงค์ 
 1. ต าบลลวงเหนือ  มีดิน น  า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื อต่อการพัฒนาการ

เกษตรคุณภาพ พื นที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ น           
2. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและท่ัวถึง 
3. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินให้กับประชาชน เพ่ือสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ 
4. คุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพร้อมสู่สากลและมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง 
5. เทศบาลต าบลลวงเหนือ  พัฒนาการจัดการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ ให้ได้

มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 



 

4 ตัวชี้วัด 
 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงมีการ

จัดการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่เพิ่มขึ นร้อยละ 20 ต่อปี 
2. จ านวนพื นที่การเกษตรที่ลดการใช้สารเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และมูลค่าผลผลิตทางเกษตร

ของต าบล (ข้าว) เพ่ิมขึ น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
 3. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื นฐานเพ่ิมขึ นร้อยละ 5 ต่อปี จากพื นที่บริการ

สาธารณะ 
 4. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี ของครัวเรือนในเขตเทศบาล 
 5. การรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีท้องถิ่นเพ่ิมขึ นร้อยละ 5 ต่อปี 
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน เพ่ิมขึ น

ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรในเขตเทศบาล  
  7. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานเกี่ยวกับที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกประเภทให้มีคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
  8. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการสร้างความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
 
           2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1.  ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลสมบูรณ์และเกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีภายในต าบล 
  2.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานทั่วถึงทุกพื นที่ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน 
  4.  ประชาชนได้รับการศึกษาขั นพื นฐานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
           2.6 กลยุทธ์ 

 1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงแหล่งน  า และสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน  าและสิ่งแวดล้อม 
  2. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
  4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
  6. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  7. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพด้านการกีฬาและนันทนาการ
ให้กับประชาชน 
  8. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
  9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน  
  10.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ 
  11.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบบการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ของท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 



 

  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและรอบด้านเพ่ือสร้างการพัฒนา

ด้านความจ าเป็นพื นฐานให้กับประชาชน 
  2. การพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นรวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณี
ท้องถิ่น 
    3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการขยะสู่ต าบลสุขภาวะ 

 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ 
  5.  การพัฒนาระบบบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
          2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลลวงเหนือ  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม ดังนี  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 

    2.1.3  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   1) SWOT Analysis 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
รวมทั งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลลวงเหนือนั น   มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่
ในเขตเทศบาลต าบลลวงเหนือและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้
สังคมที่เป็นทั งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี  

 
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี  เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ ไข
ปัญหาที่เกิดขึ น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี  

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื นที่  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์

ประสานงาน โรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ เป็นต้น 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพื นที่ 
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (4)  มีระบบบริการพื นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี     
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น    รวมไปถึงการขนส่งไปรษณีย์และขนส่งของเอกชน    
  (5)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านต่างๆ  เช่นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจต่างๆ   

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (1)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การให้บริการงานทะเบียนราษฎรและ

บัตรประจ าตัวประชาชน  การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี   เป็นต้น  
 (2)  เทศบาลต าบลลวงเหนือ    เป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อ

เทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ   ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลลวงเหนือตาม
กฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี   

 
 
 



 

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๔)  มีแหล่งน  าขนาดใหญ่  (เขื่อนแม่กวงอุดมธารา)  เป็นแหล่งน  าที่ใช้ในการเกษตร 
(5)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  
(6)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลลวงเหนือ 
(7)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลลวงเหนือกับส่วนราชการในพื นที่ 
(8)  มีความสงบไม่ค่อยจะมปีัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(9)  มีระบบประปาทุกหมู่บ้านท าให้มีน  าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั งปี  
(10)  เทศบาลต าบลลวงเหนือมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (11)  มีวัด   11  แห่ง    
 (12)  เทศบาลต าบลลวงเหนือสื่อออนไลน์ (เว็บไซด์และFacebook) ในการประชาสัมพันธ์ 

ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(13)  หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลลวงเหนือมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(14)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  กองทุนเงินล้าน   ฯลฯ 
(15)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มเกษตรกร  ฯลฯ 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง  
(2)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
(3)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(4)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยเทศบาลต าบลลวงเหนือ 
(5)  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ      

จ านวนมาก  
   (6)  พื นที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่  จะเป็นของนายทุน 


