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ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลลาดยาว 

 
วสัิยทัศน์ 
 

“เทศบาลต าบลลาดยาว เป็นองค์กรชั้นน า ที่มีการบริหารและบริการที่มีคุณภาพ 
สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ” 

 

 
ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที ่1การสร้างมลูค่าเพิม่ทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสกุ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมใหม้ีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 
เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู ่
2. ยกระดับคุณภาพการบรกิารสาธารณะเพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการที่ถูกต้อง เสมอภาคและ 
   เป็นที่พึงพอใจ 
 

 
ตัวชี้ วัด 
  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการบรกิารสาธารณะของเทศบาลต าบลลาดยาว 
 

 
ค่าเป้าหมาย 
 

ความพึงพอใจของประชาชนในการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลลาดยาว  
มากกว่าร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2564 
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กลยุทธ์ 
  - พัฒนาระบบคมนาคมเพือ่ท าการค้าและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
  - พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  - พัฒนา สง่เสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป 
  - ส่งเสริมและสนบัสนุนกองทุนทางเศรษฐกจิและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  - พัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ 
  - สนับสนุนและสง่เสรมิการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน 
- สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสงัคมใหส้ามารถพึง่ตนเองได้ 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลังกายและจัดให้มสีถานทีส่ าหรับ 
  ออกก าลังกายพักผอ่นหย่อนใจอย่างทั่วถึง 
- ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมสีุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดี 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
- สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาความเดอืดร้อนแก่ประชาชน 
- ส่งเสริมและพฒันาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่ 
- ส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 
- ส่งเสริมและพฒันาองค์กร/ชุมชนเพื่อการพฒันา 
-ส่งเสรมิและพฒันาสาธารณูปโภค 
- ส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัดนครสวรรค์ให้มีศักยภาพ 
- ส่งเสริมพฒันาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
- พัฒนาและสง่เสรมิผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการแก้ไขปญัหาความยากจน 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการใช้ภูมิปญัญาทอ้งถ่ินและปราชญช์าวบ้านในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
- ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทนและพืชเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม 
- ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน การวางและจัดท าผงัเมืองรวม 
- การอนรุักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสทิธิภาพ 
- ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสงัคมในการบรหิาร  
  จัดการท้องถ่ิน 
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการและการบรกิารประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning plan) ของเทศบาลต าบลลาดยาว      
ได้ให้ความส าคัญการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  และได้ควรค านึงถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามสภาพพื้นที่ของตนตามอ านาจหน้าที่  จึงได้
ก าหนดจุดยืนเรื่อง การพัฒนาการเกษตรที่สมดุล การพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถ่ิน และการท่องเที่ยว             
เชิงวัฒนธรรม    ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) 
เน้นเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าและนวัตกรรม การท่องเที่ยว  และวัฒนธรรมล้ าค่า  และพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์ ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ เกษตรและอุตสาหกรรม (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) และ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจงัหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

ด้านความมั่นคง 

ด้านการสรา้ง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งขาต ิ

ฉบับที่ 12 

การเสริมสรา้งและ

พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความ

เหลื่อมล้ าในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

การเสริมสร้างความมัน่คง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา

ประเทศสูค่วามมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครฐัการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ   

โลจิสติกส์ 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม 

การพัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรปู การตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ดว้ย
นวัตกรรม เพื่อสรา้งมูลค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

พัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล
เพ่ือคนทั้งมวล 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

นครสวรรค ์

สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ด้วยแนวทางการพัฒนาเมือง
สวรรค ์

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
และสร้างสงัคมพอเพียง 

 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

เสริมสร้างธรรมภบิาลเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

 

 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ
อปท.ในเขต

จังหวัด 
 

พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  ส่งเสริมการท่องเที่ยว   

พัฒนาการศึกษาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การอนุรักษ์และสืบสาน  
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน 

เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

การสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี

 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ
เทศบาลต าบล

ลาดยาว 
 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร       
การค้าที่สมดุลและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ีมี
คุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ 

การสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- พัฒนาระบบคมนาคมเพือ่ท าการค้าและขนส่ง  
สินค้าทางการเกษตร 

- พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
- พัฒนา สง่เสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทาง

การเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรปู 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนกองทุนทางเศรษฐกจิและ

กลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
- พัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ 
- สนับสนุนและสง่เสรมิการลดต้นทุนการผลิตทาง

การเกษตร 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพ 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน 
 

- ส่งเสริมและพฒันาสาธารณูปโภค 
- ส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัด

นครสวรรค์ให้มีศักยภาพ 
- ส่งเสริมพฒันาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสมัพันธ์การ

ท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
- พัฒนาและสง่เสรมิผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการแก้ไขปญัหาความยากจน 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการใช้ภูมิปญัญาทอ้งถ่ินและ

ปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
- ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทนและพืชเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

วิสัยทัศน ์ เทศบาลต าบลลาดยาว เป็นองค์กรช้ันน า ที่มกีารบรหิารและบริการทีม่ีคุณภาพ สู่ความเป็นเมอืงนา่อยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ” 

 

 

ยุทธศาสตร์
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้า
ที่สมดุลและโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม    
น าความรู้และเกิดความผาสุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล  และการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็น
เมืองน่าอยู่ 

2. ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะเพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการที่ถูกต้องเสมอภาค และ
เป็นที่พึงพอใจ 

 

กลยุทธ์ 
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- สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสงัคมใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้

- ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลัง
กายและจัดให้มสีถานที่ส าหรบั 

 ออกก าลงักายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง 
- ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมสีุขภาพอนามัย

คุณภาพชีวิตที่ดี 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกันและแก้ไขปญัหา

ยาเสพติด 
- สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทา

ความเดือดร้อนแกป่ระชาชน 
- ส่งเสริมและพฒันาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่ 
- ส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 
- ส่งเสริมและพฒันาองค์กร/ชุมชนเพื่อการพฒันา 

- ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน การวางและ
จัดท าผงัเมืองรวม 

- การอนรุักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการประชาสงัคมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน 

- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการและการบรกิาร
ประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานรกัษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ แผนงานการพาณิชย์ แผนงานงบกลาง 

 

แผนงาน 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลลาดยาว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลลาดยาว หน้า 7 

 


