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ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้

การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จาก
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
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 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง  สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   
           

 กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
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 1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1) แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบ
การผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

(3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 
  (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เช่น ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่
การพ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 
  1.3.2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และ
แม่ฮ่องสอน  กลุ่มจังหวัดภาคภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) ได้มีการทบทวน 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเพ่ิมขีด ความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่มจังหวัดและน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน  และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 
โดยค านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค รวมถึงยุทธศาสตร์รายสาขา รวมทั้ง ความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพ
ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และการ จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ได้ผ่านกระบวนการเห็นชอบร่วมกัน และเป็นที่ ยอมรับของทุกภาค 
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เศรษฐกิจสมดุล 

สิ่งแวดล้อม 

ศาสนา/วัฒนธรรม 

ความปลอดภัย 

การสาธารณสุข 

แรงงาน 

การศึกษา 

น ้า 

ป่าไม ้

อากาศ 

พลังงาน ดิน 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด  
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่” 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์

บรรยากาศที่สวยงาม มีเสน่ห์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า 

มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือ สุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ 

อุตสาหกรรมการจัด ประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการ ท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 

 1.3.3) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ 
 

“นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง”  
(City of Life and Prosperity) 

(เมืองท่ีให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ 
เมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน 

 

สังคมน่าอยู่ 

การบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

การท่องเที่ยว 

การค้า การลงทุน 

การเกษตร 
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พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล     

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง     
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย  

 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค  
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ  

  6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 
ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
 1. เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล : MICE CITY, Wellness City 
 2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง : Northern Landport  
 3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley    
 4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub  
 5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ : Medical and Health Hub  
 6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม :  Diversity of Nature and Culture  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและ 

ท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
 “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของ
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 
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 พันธกิจ 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

กฎหมายบัญญัติ 

3. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสันทราย 
          2.1 วิสัยทัศน์ 
            “ดินน  าสมบูรณ์  เพิ่มพูนผลผลิต  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามหลักธรรมาภิบาล” 

 
          2.2 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
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          2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
3. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
4. เพื่อพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 

          2.4 ตัวช้ีวัด 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน และได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้สามารถ 
     ใช้งานได้ตามปกติ 

1.2 มีระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึงและพอเพียงต่อความต้องการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

2.1  แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2.2  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาด 
2.3  ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และมีการกระจายรายได้ 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
3.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 ศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน 
4.2 ประชาชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5.2 ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
5.3 ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6.2 มีระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 
6.3 ปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลง 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1  บุคลากรท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7.2  ประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
7.3  มีระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี 

 
  2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.1 การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน 

1.2 การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาสะพาน  
     ท่อเหลี่ยม รางระบายน้ า 
1.3 การพัฒนาระบบไฟฟ้า 
1.4 การพัฒนาระบบสื่อสารและคมนาคม 
1.5 การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ ารุง อาคาร ศาลา 
       เอนกประสงค์ ป้าย ป้ายจราจร  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 

2.1 การพัฒนาสนับสนุนและการส่งเสริมอาชีพ 
2.2 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
     กองทุน 
2.3 การพัฒนาสนับสนุนและติดตามแก้ไขปัญหาความ 
     ยากจนของประชาชน 
2.4 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมแหล่ง 
     ท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

3.1   การพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม แหล่งต้นน้ าและป่า 
        ไม ้
3.2   การพัฒนาสร้างจิตส านึกและตระหนักในการใช้ 
        ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

4.1   การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ 
        ฟ้ืนฟู สืบสานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และจารีต  
        ประเพณ ี
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

5.1 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพชีวิต 
5.2 การพัฒนาด้านนันทนาการและกิจกรรมกีฬา 
5.3 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและ 
     สุขาภิบาล 
5.4 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
5.5 การพัฒนาด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

6.  ยุทธศาสตร์การจัดระ เบี ยบชุมชน สั งคม  
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

6.1 การพัฒนาเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
6.2 การพัฒนาสนับสนุนและพัฒนาความปลอดภัยใน 
     ชีวิตและทรัพย์สิน 
6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ภาครัฐและการให้บริการประชาชน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

7.1 การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ 
7.2 การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลและ 
     การบริการทั่วไป 
7.3 การพัฒนาอาคารสถานที่และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม 
     ประสิทธิภาพการบริการประชาชน 
7.4 การเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 

          
  2.6 กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่จ าเป็น 
  1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร 
 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
     2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน   
 2.3 ส่งเสริมการค้า การลงทุนที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อท้องถิ่น 
 2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
     3.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
 3.2 การควบคุม ป้องกัน แก้ปัญญาขยะและมลภาวะในชุมชน 
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4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.2 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 
 4.3 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     5.1 ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5.2 ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
 5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     6.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
     6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก        
    ธรรมาภิบาล 
     7.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
     7.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
     7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 

 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน 
1.2  การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาสะพาน ท่อเหลี่ยม รางระบายน้ า 
1.3  การพัฒนาระบบไฟฟ้า 
1.4  การพัฒนาระบบสื่อสารและคมนาคม 
1.5  การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ ารุง อาคาร ศาลาเอนกประสงค์ ป้าย ป้ายจราจร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
2.1   การพัฒนาสนับสนุนและการส่งเสริมอาชีพ 
2.2   การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน 
2.3   การพัฒนาสนับสนุนและติดตามแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน 
2.4   แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
3.1   การพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม แหล่งต้นน้ าและป่าไม้ 
3.2   การพัฒนาสร้างจิตส านึกและตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
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4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1   การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม  
       และจารีต ประเพณี 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1   การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพชีวิต 
5.2   การพัฒนาด้านนันทนาการและกิจกรรมกีฬา 
5.3   การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาล 
5.4   การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
5.5   การพัฒนาด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1   การพัฒนาเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
6.2   การพัฒนาสนับสนุนและพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6.3   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.4   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน 
   ตามหลักธรรมาภิบาล 

7.1  การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ 
7.2  การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลและการบริการทั่วไป 
7.3  การพัฒนาอาคารสถานที่และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน 
7.4  การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสันทราย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
     1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล  
เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

            2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้ 

     เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

            5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
       4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
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6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
      1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

6. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

             6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

       6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี
ความสามารถผลิตพืชผลการเกษตร กระเทียม 
หอมหัวใหญ่ 
2. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีอาณาเขตกว้างขวาง  
สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและการลงทุน
ไดดี้ 
3. มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในพ้ืนที่หลายกลุ่ม  เช่น  
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านห้วยงูใน  
(ท าสมุนไพรขิงผง, ขิงอบแห้ง) 
- กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 8 บ้านสันต้นดู่  
(ปลูกชะอม,ผักหวาน) 
- กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ 5 บ้านห้วยงูใน  
(ท าไม้กวาดดอกหญ้า) 
 

1. ความสามารถในการจัดเก็บรายได้เองขององค์กร
เมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐและ 
งบประมาณรายจ่ายที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจ านวน
น้อย 
2. ไม่มีตลาดกลางส าหรับกระจายสินค้า 

3. มีฐานการผลิตแคบพ่ึงพาภาคเกษตรที่ขึ้นอยู่กับ
สินค้าไม่ก่ีชนิด 

4. การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่ามีน้อย 
5. สินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของต าบลยังไม่มี 
6. พืชผลการ เกษตรยั ง ไม่ ได้ รั บผลการรับรอง

มาตรฐานสินค้าเกษตรจาก GIP 
7. ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรยังไม่เข้มแข็ง 

ขาดองค์ความรู้ที่เหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ   
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- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมันกัลยา  

หมู่ 8 บ้านสันต้นดู่    

- กลุ่มวิสาหกิจ หมู่ 10 บ้านสบมาว ท าไม้กวาด 

- กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 3 บ้านสันทราย ท าสมุนไพร 

8. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการขอรับ
มาตรฐานสินค้า 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมสายหลักเป็นถนน

สายอาเซียน จึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน

มากขึ้น 

2. การได้รับอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ  ในการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านแหล่งน้ า  ด้านการศึกษา  ด้านการเมือง 

การปกครอง 

3. ประชาชนมีแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ

มากขึ้น ทั้งจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

โครงการ กข.คจ.โครงการธนาคารประชาชน  และ

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

4. มีหน่วยงานให้การสนับสนุนด้านการเกษตร เช่น 

กรมพัฒนาที่ดิน สวท. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตร

เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าว 

1. สภาพเศรษฐกิจข้ึนอยู่กับผลิตผลทางการเกษตร 
แต่เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน และ
เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง และสาธารณภัยจึงท า
ให้พืชผลทางการเกษตรไม่ได้คุณภาพเท่าท่ีควร และ
ได้ผลผลิตน้อย  
2. ประชาชนวัยเรียนและวัยท างานย้ายถิ่นฐานไป 
เรียนและท างานในเมือง จึงท าให้ขาดแคลนแรงงาน 
ที่มีคุณภาพ 
3. มปีระชากรแฝง(ชาวไทใหญ่) เพ่ิมขึ้น ซึ่งค่าจ้าง 
แรงงานต่ ากว่าคนไทย จึงเกิดการแย่งงานกัน 
4. เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่ ไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
ท าให้ต่างด้าวเข้ามาด าเนินการแทนและไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไข 

 

2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ 
2. มีวัดจ านวน 9 วัด และมีโบสถ์คริสต์ จ านวน 5 แห่ง 
เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนใจชุมชน ซึ่งสามารถ
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมได้ 
 
 
 

1. การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ของประชากรมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เช่น  ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
หลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และมะเร็ง 
2. การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ปัญหาขยะพลัด
ถิ่น ท าให้ปริมาณขยะในพื้นที่เพ่ิมมากข้ึน 
3. สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง 
4. สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 
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3. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 แห่ง มีโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลสันทราย จ านวน 1 แห่ง ซึ่งเป็น 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ที่มีความพร้อม
และมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
4. มีโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในเขตต าบลสันทราย 
จ านวน 5 แห่ง (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  
จ านวน 2 แห่งและโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง) 
ความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
5. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในต าบล 
สันทราย จ านวน 2 แห่ง 
6. มีสถานีต ารวจชุมชนในต าบลสันทราย  
จ านวน 1 แห่ง 
7. องค์ประกอบเมืองมีวิถีชีวิตบนความหลากหลายและ
อยู่ ร่ วมกันอย่ างสงบ (ด้ านประเพณี   ความเชื่ อ 
วัฒนธรรม ฯลฯ) 
8. ประชาชนต าบลสันทรายมีค่านิยมการด าเนินชีวิต
แบบเรียบง่าย 
9. มีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพและ
ให้บริการ 24 ชั่วโมง 
10. มีศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบ าบัด ให้บริการทุกวันอังคาร 

5. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่เพียงพอ 
(ยังไม่มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ต าบลสันทรายเป็นต าบลที่ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้น าชุมชนและทุกภาคส่วน ในการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ 
2. ต าบลสันทรายมีความปลอดภัยเพราะมีอัตราการเกิด
เหตุอาชญากรรม และปัญหายาเสพติดน้อย 
3. นโยบายเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลและของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. นโยบายของภาครัฐที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
5. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น อบจ. กรมทรัพยากรน้ า 

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีผลกระทบต่อ
การผลิตสินค้าเกษตร และการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน (ภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง  
เป็นต้น) 
2 .  แ ร ง ง า น มี ฝี มื อ อ อ ก ไ ป ท า ง า น ต่ า ง ถิ่ น  
(เนื่องจากได้รับค่าจ้างมากกว่า) 
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3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่างชัดเจน 
2. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ โดยผ่านทางเว็บไซด์ และสื่อ
ด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค อย่างสม่ าเสมอ 
3. มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
4. มีงบประมาณเป็นของตนเอง  ท าให้การบริหารงาน
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว  และทันต่อเหตุการณ์ 
5. สภาเทศบาลให้การสนับสนุนการบริหารงานของ
ผู้บริหาร 
6. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง
เทศบาลต าบลสันทรายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ผู้น าชุมชน 
7. มีความพร้อมด้านกายภาพ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 
8.  เทศบาลต าบลสันทรายได้ด าเนินการจัดซื้อที่ดิน
เพ่ือสร้างเป็นศูนย์บริการประชาชนอย่างครบวงจร 
เช่น  อาคารสันทรายรวมใจ  ศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน  ศูนย์ฟ้ืนฟูกายภาพบ าบัด  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลสันทราย   

1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของ
เทศบาลฯ ผ่านเว็ปไซด์และโซเซียลยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ 
ยังไม่เข้าถึงและยึดติดกับการประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสาย 
2. มีข้อจ ากัดด้านอัตราก าลังบุคลากร กล่าวคือ 
จ านวนข้าราชการมีน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนพนักงาน
จ้าง ซึ่งมีข้อจ ากัดในด้านขอบเขตงาน ความ
รับผิดชอบ  
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. เทศบาลต าบลสันทรายเปิดโอกาสให้บุคลากรและ
ผู้น าชุมชนได้เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาความรู้
ความสามารถทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
 

1. เทศบาลต าบลสันทรายเป็นเทศบาลขนาดกลาง
งบประมาณในการบริการจัดการตามอ านาจหน้าที่มี
ค่อนข้างจ ากัด 
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4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพ้ืนที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ได้แก่  
วัดศรีมงคล ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระนอน 
ไม้สักทอง และรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย  
2. มีป่าชุมชนอยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ 5 บ้านห้วยงูใน 
3. มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 58.2 ตารางกิโลเมตร 
สอดคล้องกับ การบริการสาธารณะและระบบ
สาธารณูปโภคเป็นไปอย่างทั่วถึง 
4. พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเกษตรกรรม 
5. ที่ตั้งของต าบลมีความเหมาะสมและสะดวกแก่การ 
คมนาคมเนื่องจากมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107  
ตัดผ่าน 

1. ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า และเกษตรกรขาดความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ าอย่างถูกระบบ 
2. กรมชลประทานไม่ให้การสนับสนุน ในการลง
ตรวจสอบพื้นท่ี 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมสายหลักเป็นถนน
สายอาเซียน จึงท าให้มีการลงทุนทางธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 

1. มีถนนหลายสายที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานอ่ืน  
เช่นกรมทางหลวงชนบท  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เมื่อมีการช ารุดเสียหาย เทศบาลต าบลสันทรายมี
หน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการซ่อมแซม 
 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรป่าไม้ในต าบลสันทรายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหลังจากที่เคยลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีและ

มีป่าชุมชนอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ 5 บ้านห้วยงูใน  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเกษตรกรรม โดยมีพ้ืนที่ปลูก
พืชที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ส้ม มันฝรั่ง ลิ้นจี่ กระเทียม หอมหัวใหญ่ ขิง และพ้ืนที่เพาะปลูกพืชสวน นอกจาก พ้ืนที่
ดังกล่าวแล้วจะเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง แต่อย่างไรก็ตามพบปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรมอันเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลง เข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ระบบการท าการเกษตรที่ไม่มีการอนุรักษ์
ดินและน้ าที่ถูกวิธีและไม่มีการฟ้ืนฟูอย่างถูกหลักการทางระบบนิเวศ นอกจากนี้ยังพบปัญหาการชะล้าง 
พังทลายของดิน และพ้ืนที่ป่าไม้ถูกบุกรุกในการปลูกข้าวโพด และยางพารา  ส่วนทรัพยากรน้ าใน  
ต าบลสันทรายมีแม่น้ าไหลผ่าน 3 สาย คือ  ล าน้ ามาว  ล าน้ าห้วยงู และล าน้ าฝาง  แต่เนื่องจากไม่มีแหล่งกัก
เก็บกระจายอยู่ในพื้นท่ี  จึงท าให้เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในฤดูน้ าหลาก 
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                 3.2.2 เศรษฐกิจ (Economic Component = E)      
สภาพเศรษฐกิจของต าบลสันทราย เป็นเศรษฐกิจค่อนข้างเล็ก แต่มีการกระจายตัวอย่าง

สมดุลระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้าและการบริการ โดยมูลค่าเพ่ิมส่วน ใหญ่จะอยู่ในภาค
เกษตรกรรม การค้าและบริการ แต่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ยังมีมูลค่าเพ่ิม
ค่อนข้างต่ า มีข้อจ ากัดเรื่องมาตรฐาน เทคโนโลยีการผลิต และปัจจัยการผลิตที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งการได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการเปิดเสรีการค้า ท าให้สินค้าเกษตรหลายรายการได้รับผลกระทบ เช่น กระเทียม ลิ้นจี่ 
ส้ม ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมยังคงใช้ความได้เปรียบด้านแรงงานที่มีต้นทุนต่ า แต่อย่างไรก็ตามได้มีแนวโน้ม
ปรับสู่ อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการผลักดันตามนโยบายของรัฐบาล แนวโน้มการค้าการลงทุนที่มี  
โอกาสชัดเจนในอนาคตได้แก่เส้นทางการคมนาคมถนนสายหลัก ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นถนนสายอาเซียน  ส่วน
การท่องเที่ยวยังไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เท่าที่ควร เนื่องจากมีเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ แต่ก็มีโอกาสเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตจากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีบทบาทส าคัญใน
การขับเคลื่อน กลไกการเติบโตด้านเศรษฐกิจของต าบลสันทราย โดยเป็นธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรม ขนาด
กลางและขนาดย่อม ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และธุรกิจการบริการ ตามศักยภาพของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นฐานการผลิตด้าน
เกษตร การประกอบธุรกิจในพ้ืนที่โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมมีการจ้างแรงงาน  ต่างด้าวอยู่
มาก จากเหตุผลค่าจ้างแรงงานต่ ากว่า กอปรกับการขาดแคลนแรงงานในบางพ้ืนที่ และ บางประเภทธุรกิจ 
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีการบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับผลกระทบจากมาตรการ
หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับแรงงานต่างด้าวด้วย 
                 3.2.3  สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S)    

ประชากรโดยรวมของต าบลสันทรายนับถือศาสนาพุทธ มีอัตราการเพ่ิมประชากรลดลง 
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานเริ่มชะลอตัว การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความส าเร็จของ
การวางแผนครอบครัวและการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งผลให้สัดส่วนของ ประชากรสูงอายุ(อายุ๖๐ ปีขึ้นไป) 
ของต าบลสันทรายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ภาระพ่ึงพิงของประชากรสูงขึ้น ขณะเดียวกันสถาบันครอบครัว
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น อัตราการหย่าร้างสูงขึ้น 

แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตร รองลงมาคือแรงงานภาคบริการ และแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม แนวโน้มแรงงานภาคเกษตรลดลง แต่แนวโน้มแรงงานภาคอุตสาหกรรม  และบริการมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคเกษตร ขาดการศึกษาและทักษะฝีมือ และอยู่นอกระบบ
ประกันสังคม นอกจากนี้ ยังมีการอพยพเข้ามาหางานท าอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง 
แรงงาน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ขาดทักษะ 

ด้านวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันก าลังท าลายวิถี ชีวิต
ดั้งเดิม ประชาชนจ านวนมากในพ้ืนที่ ยังมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ท าให้ขาดการรู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ การพัฒนาอย่างไร้ทิศทางในหลาย ๆ ด้านส่งผลให้เกิด การท าลายและสูญสลาย
ของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 


