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ส่วนที่  ๔ 
สรุปยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 

 
๔.๑ หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไหล่หิน 

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช   ๒๕๕๐   มาตรา   ๗๗    รัฐต้องด าเนินการ     
ตามแนวนโยบายในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเอง
และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง จึงท าให้เทศบาลต าบลมีบทบาทอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจ ถ่ายโอนภารกิจให้แก่
เทศบาลเพ่ิมขึ้น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง 
การบริหารงานบุคคล การเงินการคลังและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ท าให้เทศบาลต าบลไหล่หิน 
ก าหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาต าบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจนการพัฒนาการท่องเที่ยว   การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และแผนพัฒนาอ าเภอ   เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีแหล่งที่มาของงบประมาณ
หลายช่องทาง และเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมที่ม่ันคงตั้งแต่ฐานรากส่งผลสู่ระดับประเทศต่อไป พร้อมทั้งได้ น้อม
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการก าหนดกรอบการวางแผน เพ่ือเสริมสร้างพ้ืนฐานทางจิตใจของคน
ในท้องถิ่นให้มีความส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรอบรู้เหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางจากโลก 

 

๔.๒   วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

“สิ่งแวดล้อมดี คนมีการศึกษา แหล่งศาสนาวัฒนธรรม น าชุมชนผาสุข” 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
๔.๓.๑    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน  ๕  แนวทาง 

๑.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  และสะพาน 
๒.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 
๓. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และการบ ารุงรักษาไฟถนน  (ไฟกิ่ง) 
๔. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบการระบายน้ าท่วมขัง 
๕. การวางระบบผังเมืองรวม 

๔.๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
จ านวน  ๓  แนวทาง 
๑. การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. การบ าบัดฟ้ืนฟู  การเฝ้าระวัง  และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  และบ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ 
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๔.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม  จ านวน  ๕  แนวทาง 
๑.  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส 
๒. การสนับสนุนด้านการศึกษา  ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในต าบล 
๕. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

๔.๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  จ านวน  ๕  แนวทาง 
๑.  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในต าบล 
๒.  การส่งเสริมการตลาด  และการใช้สินค้าท้องถิ่น 
๓.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบล 
๔.  การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า  และระบบส่งน้ าใช้ในการเกษตร 
๕.  การปรับปรุง  บ ารุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ า  และระบบส่งน้ าใช้ในการเกษตร 

๔.๓.๕    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  จ านวน  ๔  แนวทาง 
๑.  การพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ความสามารถในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ  และทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
๒.   การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติราชการให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติราชการ 
๓.  การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  ในกิจการ  บทบาท  และอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
๔.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบกระบวนการประชาคม 

๔.๔ กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
คณะกรรมการประสานแผน พัฒนาท้ องถิ่ น ระดั บจั งหวั ด  และผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร            

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีการพัฒนาทังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีมติก าหนดกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 
 
 
 
 
 



 

 

      -29- 

แนวทางการพัฒนา  จ านวน  ๒๐  แนวทาง 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มี  ๔  แนวทาง 

๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 
๒. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา 
๓. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
๔.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี  ๒  แนวทาง 
๑. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. การบ าบัดฟ้ืนฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม  มี  ๕  แนวทาง 
๑. การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
๒. การจัดการศึกษา 
๓. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๕. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   มี  ๕  แนวทาง 
๑. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
๒. การส่งเสริมตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่น 
๓. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๔. การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า 
๕. การปรับปรุง ดูแล รักษาแหล่งน้ า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร   มี  ๔  แนวทาง 
๑. การพัฒนาบุคลากร 
๒. การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
๓. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกิจการท้องถิ่น 
๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน จ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

 


