
                                                                                                                                                                     
  

35 
 

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 ๑๐ 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 

“ไหล่หินถิ่นวัฒนธรรม เลิศล  าการศึกษา ปวงประชาไม่ยากจน ผู้คนสุขภาพดี สามัคคีสร้างชุมชน” 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามป ี
๔.๓.๑    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  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  ๖  แนวทาง 
๑.  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส 
๒. การสนับสนุนด้านการศึกษา  ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
๓. การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล 
๔. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในต าบล 
๖. 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  โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล 
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.๒๕๕๓ - พ.ศ.๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 
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แนวทางการพัฒนา  จ านวน  ๒๐  แนวทาง 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  มี  ๔  แนวทาง 

๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 

๒. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา 

๓. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

๔. การวางผังเมืองรวม 

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 

     ๔.๕   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง 
       วิสัยทัศน์ (VISION) 
        “เฮาฮ่วมกั๋นแป๋งฮ้ือ นครล าปาง ม่วนจื้น ตึงคนอยู่ตึงคนเยือน”   (ล าปาง นครผาสุกท้ังคนอยู่  ทั้งคน
เยือน) 
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       พันธกิจ (MISSION)       
             จังหวัดล าปาง ได้ใช้อักษรย่อค าว่า “LAMPANG” มาก าหนดเป็นพันธกิจ ดังนี้ 

L : Lanna to Global  Culture การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมลานนา  
                                                            สู่วัฒนธรรมสากล 

A : Accredit system   การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลตามหลักปรัชญา 
        เศรษฐกิจพอเพียง 

M : Manpower society  การบริหารจัดการการศึกษาให้เด็ก เยาวชนและ 
ประชาชนมีความรู้ ทักษะอาชีพตามมาตรฐานสากล  
เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 

P : Participation & Partnership การพัฒนาที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการ 
                                                            รวมกลุ่มของทุกภาคส่วนในสังคม 

A : Attractive City       การพัฒนานครล าปางให้เป็นสังคมผาสุก มีความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งคนอยู่และคนเยือน  

N : Northern City Center    การเป็นศูนย์กลางการบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ  
การศึกษา วัฒนธรรม เซรามิค  

G : Green Clean          การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เซรามิค ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
      &Ceramic         และเกษตรแบบยั่งยืนโดยค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

 

เป้าประสงค์หลกัของจังหวัด (GOAL)  
ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ (Vision)  “เฮาฮ่วมกั๋นแป๋งฮ้ือ นครล าปาง ม่วนจื้น ตึงคนอยู่ตึงคนเยือน“              
(ล าปาง นครผาสุกท้ังคนอยู่ทั้งคนเยือน) จังหวัดล าปางจึงได้ก าหนดเป้าประสงค์การพัฒนาจังหวัด (Goal) ดังนี้     

๑. การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมลานนาและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
๒. การเสริมสร้างวิถีชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๓. การส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นนครแห่งความผาสุก น่าอยู่น่าเที่ยว สะอาด สวยงาม  
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. การส่งเสริมและพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 
๕. การพัฒนาที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวและสังคมมีความผาสุก 
๖. การบริหารจัดการการศึกษาให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ทักษะอาชีพตาม 
    มาตรฐานสากล 
๗. การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เซรามิค และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยค านึงถึงการ 
    รักษาสิ่งแวดล้อม 
2. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   สร้างล าปางเป็นนครวัฒนธรรมลานนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างล าปางเป็นนครวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตาม 

แนวพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างล าปางเป็นนครท่องเที่ยว สุข สนุก ปลอดภัยในทุกถิ่นที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างล าปางเป็นนครการลดภาวะโลกร้อน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  สร้างล าปางเป็นนครคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมผาสุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  สร้างล าปางเป็นนครภูมิปัญญาการศึกษามาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  สร้างล าปางเป็นนครเซรามิค และผลิตภัณฑ์ชุมชนชั้นเยี่ยม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  สร้างล าปางเป็นนครเกษตรกรรมยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์สร้างล าปางเป็นนครวัฒนธรรมลานนา 
เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๑. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบล้านนาให้เป็นอัตตลักษณ์ของจังหวัดล าปาง 

๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพและการแต่งกายแบบลานนา 

๓. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ภาษาลานนาให้เป็นภาษาถ่ินตลอดไป 

๔. เพ่ือส่งเสริมการสร้างจริยธรรมคุณธรรม 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประกอบด้วย ๔  กลยุทธ์ (Project Idea) ดังนี  
 ๑. การอนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปะสถาปัตยกรรมลานนา 
 ๒. การอนุรักษ์และส่งเสริมการสร้างอาชีพและการแต่งกายแบบลานนา 
 ๓. การอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาลานนา 
 ๔. การอนุรักษ์และส่งเสริมน้ าใจลานนา 
 

           

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์สร้างล าปางเป็นนครวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                     
 ตามแนวพระราชด าริ 

เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
 ๓ เพ่ือส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ชุมชนกับภาคเอกชน 
 ๔. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการการเงินระดับบุคคลและธุรกิจ
ชุมชนอย่างพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ (Project Idea) ดังนี  
 ๑. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนที่มีคุณภาพ 
 ๒. การส่งเสริมสนับสนุนวิถีชวีิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
 ๓. การส่งเสริมการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนกับภาคเอกชน 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง 
 ๕. ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดท าแผนการบริหารจัดการระดับบุคคลและธุรกิจชุมชน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์สร้างล าปางเป็นนครท่องเที่ยว สุข สนุก ปลอดภัยในทุกถิ่นที่ 
เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 ๑. เพ่ือสร้างเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้งดงาม ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และนานาชาติ 
 ๒. เพ่ือสร้างเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายในจังหวัดและกลุ่มลานนา 
 ๓. เพ่ือสร้างเสริมโครงข่ายการคมนาคม เชื่อมโยงกระจายความเจริญระหว่างเมือง 

   กับชนบท และภูมิภาคอย่างทั่วถึง 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คนล าปางเป็นหุ้นส่วน 

๕. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างรายได้และส่งเสริมให้เกิดมูลค่าจากกิจกรรม        
    การท่องเที่ยว  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ (Project Idea) ดังนี  
 ๑. การส ารวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   
 ๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คนล าปางเป็นหุ้นส่วน  

๓. การสร้างศูนย์เครือข่ายการท่องเที่ยวลานนา 
 ๔. การสร้างโครงข่ายการคมนาคมชนบท เมือง ภูมิภาค  
 ๕. การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์สร้างล าปางเป็นนครลดภาวะโลกร้อน 
เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

๑. เพ่ือให้จังหวัดล าปางมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีความร่มรื่น 
   น่าอยู่ สะอาด สวยงาม และปลอดมลพิษ 
๒. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์  
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ (Project Idea) ดังนี  
๑. การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษท้ังในส่วนของชุมชน เกษตรกรรม 

ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ตลอดจนเตรียมรับมือและการป้องกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยการ
ควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ  
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          ๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นของตน 

๓. คุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ การใช้               
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ 

          ๔. พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
          ๕. การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
          ๖. สร้างความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์สร้างล าปางเป็นนครคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมผาสุก 
เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 ๑. ประชาชนจังหวัดล าปางมีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมที่ดีทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒. ประชาชนจังหวัดล าปางมีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพและ               

   ได้มาตรฐาน 
 ๓. ประชาชนจังหวัดล าปางได้รับการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ตามกลไกการคุ้มครองทางสังคม 
                  และความม่ันคงในชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔. ประชาชนจังหวัดล าปางทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด 
                 ชีวิต 
 ๕. ชุมชน ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 ๖. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคมที่มีประสิทธิภาพ 
 ๗. หน่วยงานภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการ และการบริการงานทางด้านสังคมที่ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ (Project Idea) ดังนี  
 ๑. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังค่านิยมท่ีดีให้แก่ประชาชน 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหาสุขภาพ อนามัยให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
 ๓. เสริมสร้างระบบคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ตามกลไกการคุ้มครองทางสังคมและความมั่นคง 
                 ของชีวิต 
 ๔. เสริมสร้าง พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๕. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
 ๖.  สร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคม 
 ๗. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
                      

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์สร้างล าปางเป็นนครภูมิปัญญาการศึกษามาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

๑. เพ่ือสร้างล าปางเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ๔ ภาษา 
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 ๒. เพ่ือสร้างล าปางเป็นนครแห่งภูมิปัญญา แก้ปัญหาความยากจนแบบพอเพียง 
                  ตามแนวพระราชด าริ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมการศึกษานานาชาติ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมล าปางเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ICT 
 ๕. เพ่ือสร้างเสริมสื่อการศึกษาทุกรูปแบบ 
 ๖. เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล   
 ๗. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาระบบการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ (Project Idea) ดังนี  
๑. สร้างล าปางเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ๔ ภาษา 

 ๒. สร้างล าปางเป็นนครแห่งภูมิปัญญา แก้ปัญหาความยากจนแบบพอเพียงตาม  
                  แนวพระราชด าริ 
 ๓. ส่งเสริมการศึกษานานาชาติ 
 ๔. ส่งเสริมล าปางเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ICT 
 ๕. สร้างเสริมสื่อการศึกษาทุกรูปแบบ 
 ๖. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล  
 ๗. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์สร้างล าปางเป็นนครเซรามิก และผลิตภัณฑ์ชุมชนชั นเยี่ยม  
เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิต มีการประหยัดพลังงาน และ 

    ใช้พลังงานทางเลือก 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบและคุณภาพดีขึ้น 
 ๓. ผู้ประกอบการมีการรวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ (Project Idea) ดังนี  
 ๑. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมมูลค่าสินค้า การตลาด และบริการ 
 ๒. ส่งเสริมพัฒนาประชาสัมพันธ์ การตลาด การบริการมาตรฐานประทับใจ 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ 
   

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์สร้างล าปางเป็นนครเกษตรกรรมยั่งยืน 
เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ 

๑. เพ่ือสร้างเสริมและพัฒนาทรัพยากรการเกษตรทุกมิติ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร การเก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย 
                  และได้มาตรฐาน 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมระบบประกันราคาผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ 



                                                                                                                                                                     
  

43 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ (Project Idea) ดังนี  
๑. สร้างเสริมและพัฒนาทรัพยากรการเกษตรทุกมิติ 

 ๒. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร การเก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและ  
                ได้มาตรฐาน 
 ๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 ๔. ส่งเสริมระบบประกันราคาผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
๑. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการปริมาณประชาชน 
๒. การพัฒนาด้านการสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 


