ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างยั่งยืน
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
7. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข
8. ด้านการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิทัศน์เมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
 เป้าประสงค์ ปรับปรุงและพัฒนา ระบบบริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปการพัฒนาภูมิทัศน์เมือง และโครงสร้างพื้นฐาน
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- ร้อยละของเส้นทางในการคมนาคมบนเส้นทางสายหลักและทางถนนรอง ซอย
ได้รับการดูแล บารุง รักษาครบ 332 สาย
- มีการให้บริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในชุมชน เช่น ไฟฟูา
ประปา และระบบพื้นฐานต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนครอบคลุมครบ 27 ชุมชน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาถนน สะพาน
ทางเท้า ท่อระบายน้าและรางระบายน้า

1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้าง อื่น ๆ
1.3 การพัฒนาระบบจราจร

1.4 ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง
1.5 การพัฒนาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค/ระบบประปา
1.6 การพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติและระบบชลประทาน
1.7 ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของเมือง

- จานวนถนนที่ก่อสร้างและซ่อมแซม
- จานวนถนนพร้อมท่อระบายน้าที่ก่อสร้าง
- จานวนถนนพร้อมท่อระบายน้าที่ก่อสร้าง
- จานวนถนนที่ขยายผิวจราจร
- จานวนการก่อสร้างท่อระบายน้า ฯลฯ
- จานวนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟูา/ไฟฟูาสาธารณะ ครอบคลุมทุกพื้นที่
- การก่อสร้างและควบคุมอาคารเป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
- จานวนติดตั้ง, ปรับปรุง,ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร
- จานวนติดตั้ง, ปรับปรุง,ซ่อมแซมเครื่องหมายบังคับการจราจร
- จานวนติดตั้ง, ปรับปรุง,ซ่อมแซมไฟฟูาถนน ฯลฯ
- ตัวเลขสถิติในการเกิดอุบัติเหตุจากสัญญาณไฟจราจรลดลง
- การควบคุมอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวง
- จานวนการจัดทาเทศบัญญัติ/ผังเมืองรวม
- จานวนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้
- ระยะทางความยาวของการก่อสร้าง บารุงรักษาเขื่อนหินปูองกันตลิ่งริม
แม่น้า
-จานวนครั้งที่สวนสาธารณะได้รับการดูแล ปรับปรุงให้มีความสวยงาม
เหมาะสม

 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 เป้าประสงค์ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน สร้างเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
2.1 การพัฒนาแหล่งเงินทุนในชุมชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนกลุ่มออมทรัพย์ที่มีการจัดตั้ง
- จานวนกองทุนชุมชนเมืองที่จัดตั้งใหม่ได้รับเงินการจัดสรร
เงินกองทุน
- จานวนจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน, ธนาคารชุมชน
- จานวนครั้งในการส่งเสริมการเรียนรู้, การจัดการ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งเงินทุนในชุมชน
- จานวนจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาอาชีพ ฯลฯ
2.2 สร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน - จานวนครั้งในการจัดฝึกอบรมอาชีพ
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จานวนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จานวนครั้งผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้า
- จานวนครั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมองค์กรภาคเอกชน
และภาครัฐ เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
- จานวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
ฯลฯ

 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัย
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอด
สารพิษ

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบและนอก
ระบบให้ได้มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- ร้อยละของเด็ก เยาวชนที่ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ภาคบังคับ
- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับ
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาการศึกษาปฐมวัย

3.2 พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ปี

3.3 พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อนาไปสู่
ความเป็นสากล

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละ 100 ของเด็กเล็กที่ได้รับการส่งเสริมอาหารเสริมนม
อาหารกลางวันสาหรับเด็ก
- จานวนครั้งที่ได้รับการสนับสนุน/อุดหนุนและส่งเสริมการศึกษา
เด็กปฐมวัย
- จานวนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลที่ได้รับการส่งเสริมสื่อการ
เรียน
- จานวนครั้งในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับอาหารเสริม อาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียน
- จานวนครั้งในการสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษา
- ร้อยละในการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างรอบด้าน และมีความเป็นมืออาชีพ
- จานวนทุนที่สนับสนุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์
- จานวนสถานศึกษาที่พัฒนายกระดับคุณภาพให้เป็นสถานศึกษา
มาตรฐานสากล
- จานวนครั้งในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อเตรียม
ความพร้อมไปสู่ความเป็นสากล
- จานวนสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
- ร้อยละในการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
- จานวนศูนย์อาเซียนศึกษาที่ส่งเสริมในการจัดตั้ง
- จานวนครั้ง ในการสนับสนุนความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนให้
มีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสให้
เด็ก เยาวชได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3.4 การพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนไปสู่ความ เป็น
เลิศ

3.5 การพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

3.6 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยเพื่อเสริมสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.7 การพัฒนาความร่วมมือและ
สร้างเสริมการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน
แก่ประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนนวัตกรรมที่สร้างเพื่อการเรียนรู้
- จานวนงานวิจัยในโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนา
- ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอัจริยภาพของ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ
- จานวนครั้งในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน ชุมชนและผู้ปกครองของนักเรียน
- จานวนครั้งในการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
- จานวนภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- จานวนสถานศึกษาที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและ
พัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ของสถานศึกษาใน
สังกัด ฯลฯ
- จานวนการสนับสนุนสถานศึกษามีการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมและพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ของ
สถานศึกษาในสังกัด ฯลฯ
- จานวนการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมกีฬาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
- ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- จานวนภาคีเครือข่ายที่สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมในการจัด
การศึกษาของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- จานวนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ที่ได้รับการ
ส่งเสริม ฯลฯ
- จานวนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่มีการจัดตั้ง
- จานวนอินเตอร์เน็ตชุมชนเพื่อประชาชนที่มีการให้บริการ
- จานวนครั้งในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- จานวนระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงประชาชน ที่ได้รับ
การพัฒนา ฯลฯ
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
-จานวนครั้งที่อบรมเตรียมความพร้อมชุมชนเพื่อการปรับตัวสู่
ประชาคมอาเซียน
-ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน

 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพสู่สากล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เป้าประสงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- การดูแล รักษาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขนขยะกาจัดขยะมูลฝอย,
การบาบัดน้าเสียจากครัวเรือน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4.1 การควบคุม ดูแลด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม
4.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบาบัดน้าเสีย
4.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย

4.4 การบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนครั้งที่มีการตรวจสอบคุณภาพน้า อากาศ เสียง
- จานวนครั้งที่มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการปูองกัน
มลภาวะสิ่งแวดล้อม
- น้าเสียที่บาบัดแล้ว มีค่า BOD ไม่เกินมาตรฐานที่กาหนด
- จานวนครั้งในการบาบัดน้าเสียในแหล่งน้าสาธารณะ
- การฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล
- ไม่มีจานวนขยะตกค้าง ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการคัดแยกขยะ
- จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จานวนครั้งที่มีการสารวจระบบระบายน้าในเขตเทศบาล
- จานวนกิจกรรม/โครงการในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- จานวนครั้งที่ได้ติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
- จานวนครั้งที่สนับสนุนแผนปรับปรุง ฟื้นฟู เมื่อเกิดภัยพิบัติ
- จานวนกิจกรรม/โครงการดูแลรักษาคุ้มครองปูองกันที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่าและที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลจัดขึ้นให้แก่ประชาชนในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการีจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัย
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างยั่งยืน
 เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณธรรม จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบ
เรียบร้อย เพื่อมุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- จานวนการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมระหว่างเทศบาลและชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
5.1 การพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
- จานวนกิจกรรม/โครงการ ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการให้
พัฒนาศักยภาพของชุมชน/องค์กรชุมชนในทุกด้านภายใต้ ความรู้แกนนาชุมชน ประชาชน องค์กรชุมชนในด้านต่างๆ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งภาคี
เครือข่ายชุมชน
- จานวนครั้งการจัดให้มีการประชาคม โดยเทศบาลสนับสนุน
งบประมาณให้กับชุมชน
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลสนับสนุนส่งเสริมเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายในด้านต่างๆ
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วน
ร่วมในการบริหารของท้องถิ่น
- จานวนครั้งที่กลุ่มคณะกรรมการ กรรมการกองทุนชุมชน อสม.
อปพร. กรรมการพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ การได้รับการอบรม
และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ฯลฯ
- จานวนครั้งในการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย เช่น กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ ให้แก่ประชาชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
5.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนครั้ง/สื่อที่มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ
- จานวนครั้งที่จัดกิจกรรมการบูรณาการการปูองปรามและเฝูา
ระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดของ ศพส.ทม.กพ.

5.3 การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาได้รับการรักษาฟื้นฟูสมรรถนะ
- จานวนครั้งที่มีในการจัดระเบียบชุมชนและสังคมแบบบูรณาการ
- จานวนกิจกรรมที่ดาเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ระเบียบชุมชนและสังคม
- จานวนเครือข่ายอาสาสมัครด้านต่างๆ ของเทศบาลเมือง
กาแพงเพชร เช่น อาสาสมัครตารวจบ้าน อาสาคุมคุมประพฤติ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน เครือข่ายประชาชนต้านภัยยา
เสพติด
- จานวนกิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายภาค
ประชาชนในการปูองกันและเฝูาระวังการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด ฯลฯ

5.4 การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

- จานวนชุมชนที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ
ประชาธิปไตยชุมชน
- จานวนกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

5.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

- ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ยื่นของรับและ
ได้รับสวัสดิการได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
- จานวนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่ได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่
มั่นคงถาวร
- จานวนครั้งที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติด
เชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- จานวนชุมชนที่มีการจัดสวัสดิการสังคม ฯลฯ

5.6 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติ

- จานวนครั้งที่ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการปูองกันอุบัติภัย/ภัย
พิบัติ
- จานวนครั้งที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการปูองกันอัคคีภัย
รวมทั้งการดับเพลิงเบื้องต้น
- จานวนครั้งในการฝึกซ้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยของ
เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการเกษตรและ
การท่องเทีย่ ว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมเข้มแข็ง
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
 เป้าประสงค์ การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยบูรณา
การการพัฒนาร่วมกับทุกภาคส่วนต่างๆ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระบวนการ
สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของเทศบาล
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนหน่วยงานที่บูรณาการดาเนินงานร่วมกับเทศบาล

6.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากร
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้

6.4 การวางแผนเพื่อการพัฒนาองค์กร

6.5 การจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ และมิใช่
บัญญัติงบประมาณ

เทศ

- ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการบริการของ
เทศบาล
- จานวนโครงการที่เทศบาลเข้าร่วมประกวดต่างๆ
- จานวนรางวัลที่ได้รับจากการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กร
- จาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมความรู้
- จานวนกิจกรรมที่จัดสาหรับพัฒนาความรู้และทักษะของ
พนักงาน
- ประชาชนมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- จานวนครั้งที่มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดหารายได้
จากทรัพย์สิน , การออกใบอนุญาต
- จานวนโครงการที่สามารถดาเนินการได้ตามแผนพัฒนา
เทศบาล
- จานวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
- จานวนครั้ง/กิจกรรมในการสนับสนุนกาสารวจและการวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์กร
- จานวนครั้งในการจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และ
มิใช่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯลฯ

 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการเกษตรและ
การท่องเทีย่ ว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
7) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข
 เป้าประสงค์สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชนและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการสาธารณสุข
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของเทศบาล
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
7.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการควบคุมปูองกันโรค

7.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
7.3 การพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข/โรงพยาบาลชุมชน
7.4 งานพัฒนาหลักสุขาภิบาล ตลาด โรงฆ่าสัตว์
และฌาปนสถาน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนครั้งที่มีการส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุข
- จานวนครั้งที่มีการควบคุมปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆ
- จานวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
- จานวนชมรมสร้างเสริมสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม
- ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับการดูแลใน
ระบบหลักประกันสุขภาพฯ
- จานวนครั้ง/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพให้กับแกนนาด้าน
สุขภาพ เช่น อสม. อสร. อสย.
- จานวนครั้ง/กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย
- จานวนครั้งในการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรสาธารณสุข
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการสาธารณสุข
- จานวนกิจกรรมในโรงการสุขาภิบาลอาหาร ตลาด สถาน
ประกอบการ
- โรงฆ่าสัตว์ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
- จานวนครั้งในการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหารและแผง
ลอย จานวนหน่วยอาหาร
- จานวน ฌาปนสถานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมให้
สามารถใช้การได้ดี
- ตลาดสดเทศบาลเมืองได้รับการพัฒนาให้มาตรฐานตลาดน่า
ซื้อ

 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการเกษตรและ
การท่องเทีย่ ว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและ
เข้มแข็ง
8) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
- จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณี วัฒนธรรมในพื้นที่
ในเขตเทศบาล
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในท้องถิ่น
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

8.1 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.2 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
8.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
8.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

- จานวนกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและสืบสานศิลปะ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมฯ
- จานวนศาสนสถานและศาสนวัตถุที่ได้รับการส่งเสริมดูแล
รักษา และทานุบารุง
- จานวนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- จานวนครั้ง/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
- จานวนกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กร
- จานวนแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลที่มีการพัฒนาและ
ปรับปรุง
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลจัดให้มีการอบรมความรู้
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
- จานวนครั้งในการจัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- จานวนเครือข่ายด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
- จานวนกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและเมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนกิจกรรม/สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- จานวนศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวเครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการจัดตั้ง
- จานวนกิจกรรม/โครงการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร

8.5 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

- จานวนพื้นที(่ แห่ง) ที่เป็นพื้นที่สาธารณะสาหรับกีฬาและ
นันทนาการได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใช้การได้
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
ให้กับประชาชน
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่มีการส่งเสริมการกีฬาทุกระดับ

 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสู่สากล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

