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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม
3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. ความมั่นคง

6. เพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลภาครัฐ
7. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์
8. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. พัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
10. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

ประเทศไทย 4.0

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
( จ.กาแพงเพชร จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.พิจิตร )
ภายใต้วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมล้าค่าระดับประเทศ”

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
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แผนพัฒนาจังหวัดก้าแพงเพชร พ.ศ. 2561-2564
ภายใต้ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดก้าแพงเพชร
ภายใต้วิสัยทัศน์
“ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนเกษตรปลอดสารพิษ เสริมสร้างเศรษฐกิจ

แบบยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
หนุนน้าการเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) ด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
2) ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
4) ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง
5) ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
6) ด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว
7) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองก้าแพงเพชร
ภายใต้วิสัยทัศน์
“ เทศบาลเมืองก้าแพงเพชรเป็นเมืองน่าอยู่ ฟูเฟื่องประเพณี เข้าถึงเทคโนโลยี
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองและโครงสร้างพืนฐาน
2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างยั่งยืน
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
7. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข
8. ด้านการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
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ในการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ( พ.ศ. 2561-2564 ) เทศบาลเมืองได้ดาเนินการ
ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 , ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) และประเทศไทย 4.0 โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาแพงเพชร
และยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
เพื่อตอบสนองศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพืนที่ โดยเชื่อมโยงหลักประชารัฐ และเป้าหมายใน
ระดับชาติ
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร
“เทศบาลเมืองกาแพงเพชรเป็นเมืองน่าอยู่ ฟูเฟื่องประเพณี เข้าถึงเทคโนโลยี เศรษฐกิจก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล”

2.2 ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิทัศน์เมืองและโครงสร้างพืนฐาน
 เป้าประสงค์ ปรับปรุงและพัฒนา ระบบบริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปการพัฒนาภูมิทัศน์เมือง และโครงสร้างพืนฐาน
 ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
- ร้อยละของเส้นทางในการคมนาคมบนเส้นทางสายหลักและทางถนนรอง ซอย
ได้รับการดูแล บารุง รักษาครบ 332 สาย
- มีการให้บริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในชุมชน เช่น ไฟฟ้า
ประปา และระบบพืนฐานต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนครอบคลุมครบ 27 ชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
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 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาถนน สะพาน
ทางเท้า ท่อระบายนาและรางระบายนา

1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้าง อื่น ๆ
1.3 การพัฒนาระบบจราจร

1.4 ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง
1.5 การพัฒนาแหล่งนาอุปโภคบริโภค/ระบบประปา
1.6 การพัฒนาแหล่งนาธรรมชาติและระบบ
ชลประทาน
1.7 ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของเมือง

- จานวนถนนที่ก่อสร้างและซ่อมแซม
- จานวนถนนพร้อมท่อระบายนาที่ก่อสร้าง
- จานวนถนนพร้อมท่อระบายนาที่ก่อสร้าง
- จานวนถนนที่ขยายผิวจราจร
- จานวนการก่อสร้างท่อระบายนา ฯลฯ
- จ านวนการติ ด ตั งและขยายเขตไฟฟ้ า /ไฟฟ้ า สาธารณะ
ครอบคลุมทุกพืนที่
- การก่อสร้างและควบคุมอาคารเป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
- จานวนติดตัง, ปรับปรุง,ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร
- จานวนติดตัง, ปรับปรุง,ซ่อมแซมเครื่องหมายบังคับการจราจร
- จานวนติดตัง, ปรับปรุง,ซ่อมแซมไฟฟ้าถนน ฯลฯ
- ตัวเลขสถิติในการเกิดอุบัติเหตุจากสัญญาณไฟจราจรลดลง
- การควบคุมอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวง
- จานวนการจัดทาเทศบัญญัติ/ผังเมืองรวม
- จานวนครัวเรือนที่มีนาประปาใช้
- ระยะทางความยาวของการก่อสร้าง บารุงรักษาเขื่อนหินป้องกัน
ตลิ่งริมแม่นา
-จานวนครังที่ส วนสาธารณะได้รับการดูแล ปรับปรุงให้มีความ
สวยงาม เหมาะสม

 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพืนฐานที่เอือต่อการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
 เป้าประสงค์

การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน สร้างเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
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 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
2.1 การพัฒนาแหล่งเงินทุนในชุมชน

ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
- จานวนกลุ่มออมทรัพย์ที่มีการจัดตัง
- จ านวนกองทุ น ชุ ม ชนเมื อ งที่ จั ด ตั งใหม่ ไ ด้ รั บ เงิ น การจั ด สรร
เงินกองทุน
- จานวนจัดตังสถาบันการเงินชุมชน, ธนาคารชุมชน
- จานวนครังในการส่งเสริมการเรียนรู้, การจัดการ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งเงินทุนในชุมชน
- จานวนจัดตังกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาอาชีพ ฯลฯ
2.2 สร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน - จานวนครังในการจัดฝึกอบรมอาชีพ
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จานวนการจัดตังศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จ านวนครังผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูล ค่า
สินค้า
- จ านวนครังที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมองค์กรภาคเอกชน
และภาครัฐ เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
- จานวนครังที่มีการจัดกิจ กรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
ฯลฯ

 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัย
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอด
สารพิษ
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนทังระบบและนอก
ระบบให้ได้มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
- ร้อยละของเด็ก เยาวชนที่ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ภาคบังคับ
- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับ
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 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาการศึกษาปฐมวัย

3.2 พัฒนาการศึกษาขันพืนฐานในระบบ 12 ปี

3.3 พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อนาไปสู่
ความเป็นสากล

ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
- ร้ อ ยละ 100 ของเด็ ก เล็ ก ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม อาหารเสริ ม นม
อาหารกลางวันสาหรับเด็ก
- จานวนครังที่ได้รับการสนับสนุน /อุดหนุนและส่งเสริมการศึกษา
เด็กปฐมวัย
- จ านวนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลที่ได้รับการส่งเสริมสื่อการ
เรียน
- จ านวนครังในการพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานศึก ษาอย่ า งมี
คุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของนั กเรียนที่ได้รับ อาหารเสริม อาหารกลางวั น
สาหรับนักเรียน
- จานวนครังในการสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษา
- ร้อยละในการยกระดั บคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างรอบด้าน และมีความเป็นมืออาชีพ
- จานวนทุนที่ส นับสนุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์
- จานวนสถานศึกษาที่พัฒนายกระดับคุณภาพให้เป็นสถานศึกษา
มาตรฐานสากล
- จานวนครังในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อเตรียม
ความพร้อมไปสู่ความเป็นสากล
- จานวนสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
- ร้อยละในการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการรองรับการเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน
- จานวนศูนย์อาเซียนศึกษาที่ส่งเสริมในการจัดตัง
- จานวนครัง ในการสนับสนุนความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนให้
มีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสให้
เด็ก เยาวชได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3.4 การพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนไปสู่ความ เป็น
เลิศ

3.5 การพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

3.6 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยเพื่อเสริมสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.7 การพัฒนาความร่วมมือและ
สร้างเสริมการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน
แก่ประชาชนทั่วไป

ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
- จานวนนวัตกรรมที่สร้างเพื่อการเรียนรู้
- จานวนงานวิจัยในโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนา
- ร้อ ยละของบุค ลากรทางการศึกษาที่ ได้ รับ การพั ฒนาและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ร้ อ ยละของนั ก เรีย นที่ ไ ด้ รับ การส่ งเสริ ม พั ฒนาอั จ ริ ยภาพของ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ
- จ านวนครั งในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
โรงเรียน ชุมชนและผู้ปกครองของนักเรียน
- จานวนครังในการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
- จานวนภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- จ านวนสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมและ
พัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ของสถานศึกษาใน
สังกัด ฯลฯ
- จ านวนการสนั บ สนุ น สถานศึ ก ษามี ก ารก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซมและพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่า งๆ ของ
สถานศึกษาในสังกัด ฯลฯ
- จานวนการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมกีฬาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
- ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- จานวนภาคีเครือข่ายที่สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมในการจัด
การศึกษาของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- จานวนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ที่ได้รับการ
ส่งเสริม ฯลฯ
- จานวนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่มีการจัดตัง
- จานวนอินเตอร์เน็ตชุมชนเพื่อประชาชนที่มีการให้บริการ
- จานวนครังในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- จานวนระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงประชาชน ที่ได้รับ
การพัฒนา ฯลฯ
- จ านวนกิจ กรรม/โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
-จ านวนครั งที่ อ บรมเตรี ย มความพร้ อ มชุ ม ชนเพื่ อ การปรั บ ตั ว สู่
ประชาคมอาเซียน
-ร้อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามรู้แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ประชาคม
อาเซียน
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 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพสู่สากล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เป้าประสงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
 ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
- การดูแล รักษาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขนขยะกาจัดขยะมูลฝอย,
การบาบัดนาเสียจากครัวเรือน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4.1 การควบคุม ดูแลด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม
4.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบาบัดนาเสีย
4.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย

4.4 การบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
- จานวนครังที่มีการตรวจสอบคุณภาพนา อากาศ เสียง
- จานวนครังที่มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการป้องกัน
มลภาวะสิ่งแวดล้อม
- นาเสียที่บาบัดแล้ว มีค่า BOD ไม่เกินมาตรฐานที่กาหนด
- จานวนครังในการบาบัดนาเสียในแหล่งนาสาธารณะ
- การฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล
- ไม่มีจานวนขยะตกค้าง ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลจัดขึนเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการคัดแยกขยะ
- จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จานวนครังที่มีการสารวจระบบระบายนาในเขตเทศบาล
- จานวนกิจกรรม/โครงการในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- จานวนครังที่ได้ติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
- จานวนครังที่สนับสนุนแผนปรับปรุง ฟื้นฟู เมื่อเกิดภัยพิบัติ
- จานวนกิจกรรม/โครงการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่าและที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลจัดขึนให้แก่ประชาชนในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการีจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
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 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัย
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างยั่งยืน
 เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณธรรม จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบ
เรียบร้อย เพื่อมุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
- จานวนการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมระหว่างเทศบาลและชุมชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
5.1 การพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
- จานวนกิจกรรม/โครงการ ที่จัดขึนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการให้
พัฒนาศักยภาพของชุมชน/องค์กรชุมชนในทุกด้านภายใต้ ความรู้แกนนาชุมชน ประชาชน องค์กรชุมชนในด้านต่างๆ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่จัดขึนเพื่อสนับสนุนการจัดตังภาคี
เครือข่ายชุมชน
- จานวนครังการจัดให้มีการประชาคม โดยเทศบาลสนับสนุน
งบประมาณให้กับชุมชน
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลสนับสนุนส่งเสริมเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายในด้านต่างๆ
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วน
ร่วมในการบริหารของท้องถิ่น
- จานวนครังที่กลุ่มคณะกรรมการ กรรมการกองทุนชุมชน อสม.
อปพร. กรรมการพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ การได้รับการอบรม
และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ฯลฯ
- จานวนครังในการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย เช่น กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ ให้แก่ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
5.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
- จานวนครัง/สื่อที่มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ
- จานวนครังที่จัดกิจกรรมการบูรณาการการป้องปรามและเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดของ ศพส.ทม.กพ.

5.3 การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาได้รับการรักษาฟื้นฟูสมรรถนะ
- จานวนครังที่มีในการจัดระเบียบชุมชนและสังคมแบบบูรณาการ
- จานวนกิจกรรมที่ดาเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ระเบียบชุมชนและสังคม
- จานวนเครือข่ายอาสาสมัครด้านต่างๆ ของเทศบาลเมือง
กาแพงเพชร เช่น อาสาสมัครตารวจบ้าน อาสาคุมคุมประพฤติ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เครือข่ายประชาชนต้านภัยยา
เสพติด
- จานวนกิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายภาค
ประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด ฯลฯ

5.4 การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

- จานวนชุมชนที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ
ประชาธิปไตยชุมชน
- จานวนกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

5.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

- ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชือเอดส์ที่ยื่นของรับและ
ได้รับสวัสดิการได้รับเงินเบียยังชีพ
- จานวนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่ได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่
มั่นคงถาวร
- จานวนครังที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติด
เชือเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- จานวนชุมชนที่มีการจัดสวัสดิการสังคม ฯลฯ

5.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติ

- จานวนครังที่ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันอุบัติภัย/ภัย
พิบัติ
- จานวนครังที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันอัคคีภัย
รวมทังการดับเพลิงเบืองต้น
- จานวนครังในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของ
เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
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 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพืนฐานที่เอือต่อการเกษตรและ
การท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมเข้มแข็ง
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
 เป้าประสงค์ การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยบูรณา
การการพัฒนาร่วมกับทุกภาคส่วนต่างๆ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระบวนการ
สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
- ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของเทศบาล
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
- 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
- จานวนครังที่มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดหารายได้
จากทรัพย์สิน , การออกใบอนุญาต
- จานวนโครงการที่สามารถดาเนินการได้ตามแผนพัฒนา
เทศบาล
- จานวนครังในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
- จานวนครัง/กิจกรรมในการสนับสนุนกาสารวจและการวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์กร
- จานวนครังในการจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และ
มิใช่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
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 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพืนฐานที่เอือต่อการเกษตรและ
การท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
7) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข
 เป้าประสงค์สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชนและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการสาธารณสุข
 ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
- ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของเทศบาล
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
7.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการควบคุมป้องกันโรค

7.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
7.3 การพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข/โรงพยาบาลชุมชน
7.4 งานพัฒนาหลักสุขาภิบาล ตลาด โรงฆ่าสัตว์
และฌาปนสถาน

ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
- จานวนครังที่มีการส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุข
- จานวนครังที่มีการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆ
- จานวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
- จานวนชมรมสร้างเสริมสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม
- ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับการดูแลใน
ระบบหลักประกันสุขภาพฯ
- จานวนครัง/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพให้กับแกนนาด้าน
สุขภาพ เช่น อสม. อสร. อสย.
- จานวนครัง/กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย
- จานวนครังในการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรสาธารณสุข
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการสาธารณสุข
- จานวนกิจกรรมในโรงการสุขาภิบาลอาหาร ตลาด สถาน
ประกอบการ
- โรงฆ่าสัตว์ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
- จานวนครังในการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหารและแผง
ลอย จานวนหน่วยอาหาร
- จานวน ฌาปนสถานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมให้
สามารถใช้การได้ดี
- ตลาดสดเทศบาลเมืองได้รับการพัฒนาให้มาตรฐานตลาดน่า
ซือ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
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 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพืนฐานที่เอือต่อการเกษตรและ
การท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและ
เข้มแข็ง
8) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประชาชนในพืนที่
-

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
จานวนครังของการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณี วัฒนธรรมในพืนที่
ในเขตเทศบาล
ร้อยละที่เพิ่มขึนของนักท่องเที่ยวในท้องถิ่น
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

8.1 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.2 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
8.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
8.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์

- จานวนกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและสืบสานศิลปะ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมฯ
- จานวนศาสนสถานและศาสนวัตถุที่ได้รับการส่งเสริมดูแล
รักษา และทานุบารุง
- จานวนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- จานวนครัง/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
- จานวนกิจกรรมที่องค์กรจัดขึนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กร
- จานวนแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลที่มีการพัฒนาและ
ปรับปรุง
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลจัดให้มีการอบรมความรู้
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
- จานวนครังในการจัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่จัดขึนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- จานวนเครือข่ายด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
- จานวนกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและเมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
- จานวนกิจกรรม/สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- จานวนศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวเครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการจัดตัง
- จานวนกิจกรรม/โครงการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร

8.5 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

- จานวนพืนที่(แห่ง) ที่เป็นพืนที่สาธารณะสาหรับกีฬาและ
นันทนาการได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใช้การได้
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
ให้กับประชาชน
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่มีการส่งเสริมการกีฬาทุกระดับ

 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสู่สากล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
เทศบาลเมืองกาแพงเพชรมีระบบโครงสร้างพืนฐานที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประกอบกับภูมิศาสตร์
ที่ตังมีความเหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น นาท่วม และมีแม่นาปงงที่สวยงามไหลผ่านด้านตะวันตกของ
เมือง มีการพัฒนาปรับสภาพภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่นาปงงให้มีความสวยงาม กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
ความเป็นเมืองมรดกโลก (World Heritage)
จากการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ตลอดจนความต้องการ ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่
เกี่ยวข้อง จึงได้กาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองกาแพงเพชร คือ “เมืองประวัติศาสตร์ที่
น่าเยือนและน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ประเด็นบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตแลการขยายตัวของเมือง โครงสร้างทาง
สังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของประชากรเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง
กาแพงเพชร จากการประชาคมท้องถิ่น โดยคานึงถึงจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จากกระบวนการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
เทศบาลเมืองกาแพงเพชรด้วยวิธี SWOT Analysis และจากการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
กาแพงเพชร ซึ่งได้จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาแพงเพชรสี่ปี ที่มีความสอคล้องเชื่อมโยงกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 25602579 โมเดลประเทศไทย 4.0 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผน
ยุทธศาสตร์รายสาขาเฉพาะด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 แผนพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชรปี พ.ศ. 2557-2560
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองกาแพงเพชรได้ทาการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ที่เกี่ยวข้องของ
องค์กรเพื่อมาสนับสนุนการวางแผนการจัดทายุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยได้จาแนกผลการวิเคราะห์
ปัจ จั ย ภายในที่ เ ป็ น จุ ดแข็ ง และจุ ด อ่ อ น และปั จ จั ย ภายนอกที่ เ ป็น โอกาสและอุ ป สรรคของเทศบาลเมื อ ง
กาแพงเพชร โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่สาคัญได้ดังนี
1) การประเมินปัจจัยภายในสภาพองค์กร
1.1 จุดแข็ง ( S : Strength )
1. ผู้ บ ริ ห ารมี น โยบายที่ ชั ด เจนในการบริ ห ารและพั ฒ นาเทศบาลให้
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
2. การแบ่ง เขตชุมชนของเทศบาลฯ ได้แบ่ง เขตพืนที่ ชุมชนออกเป็น 27
ชุมชน ซึ่งครอบคลุมพืนที่เขตเทศบาลฯ โดยมีประธานชุมชนเป็นผู้นาการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง ทาให้
สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
3. เทศบาลมีสถานศึกษาเป็นของตนเอง ในระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนั บสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน
4. ในเขตเทศบาลฯ เป็นศูนย์กลางการจัดงานประเพณีสาคัญ ของจังหวัด
อาทิ งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกาแพง งานประเพณีนบพระ - เล่นเพลง งานประเพณีลอยกระทง งาน
ประเพณีสงกรานต์ ทาให้มีจานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานและใช้ จ่ายเงินเป็นจานวนมาก ทาให้มีเม็ดเงิน
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากขึน
5. เทศบาลเมื อ งก าแพงเพชรมี ส ภาพภู มิทั ศ น์ ที่ส วยงาม อยู่ ใ นที่ตั งทาง
ภูมิศาสตร์ที่ไม่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติเป็นเมืองสงบและประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เป็นสังคมแบบเครือญาติ
มีวัฒนธรรมและเอกลัก ษณ์ที่ต่างสืบทอดกันมารุ่นบรรพชนแต่สามารถผสมผสานกลมกลืนกันด้วยดี จึงทาให้
การบริหารจัดการเทศบาลเป็นไปอย่างราบรื่น
6. เทศบาลฯ มีเครือข่ายองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเทศบาลเมืองกาแพงเพชร เช่น เครือข่าย อสม. เครือข่าย 27 ชุมชน เครือข่ายอาสาสมัคร
ยุติธรรมชุมชน ชมรมลูกเสือชาวบ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกาลังกาย ชมรมวัยคนแกร่ง เป็นต้น
7. การเจริญ เติ บโตและขยายตัวทางเศรษฐกิ จของจั ง หวัดก าแพงเพชร
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีอัตราที่เพิ่มลักษณะก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจ ทาให้เทศบาลเมือง
กาแพงเพชร มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึน
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1.2 จุดอ่อน ( W : Weakness )
1. ความไม่ เ พี ย งพอของงบประมาณในการก่ อ สร้ า ง / ปรั บ ปรุ ง ด้ า น
โครงสร้างพืนฐาน รวมทังพัฒนาการท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว หรือโครงการขนาดใหญ่ ที่ต้องชะลอด้วย
สถานะการคลังที่เป็นข้อจากัดด้านงบประมาณในการลงทุนโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจานวนมาก
2. เขตพืนที่เทศบาลส่วนใหญ่เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สาคัญของจัง หวัด ที่
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง ทาให้ประชาชนมีเวลาว่างไม่ตรงกัน จึงทาให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่าง ๆ ยังขาดความพร้อมเพรียง และยังขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนเท่าที่ควร
3. การให้บริการรถประจาทางในเขตเทศบาลเมืองกาแพงเพชรที่ผ่านไปยัง
เส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดมีน้อย และให้บริการเฉพาะเวลา ทาให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้
อย่างสะดวกโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามลาพัง
4. นโยบายการควบคุมการเพิ่มของจานวนประชากรในอดีต ทาให้ประชากร
ที่อยู่ในวัยแรงงานลดลง ประชากรที่สูงอายุมีมากขึน ทาให้ขาดแคลนวัยแรงงาน จึงเป็นสาเหตุที่ทาแรงงานใน
ท้องถิ่น
หาได้ยากขึน
2) การประเมินปัจจัยภายนอกสภาพองค์กร
2.1 โอกาส ( O : Opportunities )
1. นโยบายของรั ฐ บาลที่ เ อื อต่ อ การวางแผนการพั ฒ นาเทศบาลเมื อ ง
กาแพงเพชร อาทิ การปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นวาระ
แห่งชาติ เป็นต้น
2. มีการบูรณาการการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในเขตพืนที่เทศบาลฯ
ที่ช่วยสนับสนุนด้านการบริการและวิชาการ ทาให้การพัฒนาการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน
3. เทศบาลเมืองกาแพงเพชร มีแม่นาปงง ไหลผ่าน มีทัศนีย์ภาพที่สวยงาม
เหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน และออกกาลังกายที่สาคัญของจังหวัดกาแพงเพชร
4. ในเขตเทศบาลฯ มีพืนที่เป็นเมืองมรดกโลก (World Heritage) มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญ เช่น โบราณสถานและโบราณวัตถุ จึงเหมาะแก่การส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยว
5. เทศบาลเมืองกาแพงเพชรมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่สามารถรองรับ
จานวนนักเรียน/นักศึกษาในเขตเทศบาลฯ ทังระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวะศึกษา
เป็นอีกทางเลือกทางการศึกษาและเป็นส่วนสาคัญในการช่วยยกระดับการศึกษาของเด็ก เยาวชนในท้องถิ่น
6. เทศบาลเมืองกาแพงเพชรเป็นย่านธุรกิจการค้าที่สาคัญของจังหวัด เป็น
ที่รวมของห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ การลงทุนต่าง ๆจึงไหลเข้ามาในเขตเทศบาล ส่งผลให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนใน
ระบบสะพัดมากขึน จึงเป็นโอกาสเหมาะแก่การลงทุนของผู้ประกอบการทังหลาย
7. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เปงดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุก
ระดับสามารถกระจายช่องทางการจาหน่ายผลิตภั ณฑ์ในรูปแบบ E-commerce มากขึน ผู้ป ระกอบการ
สามารถขยายตัวทางการค้าผ่านระบบ Internet สามารถลดต้นทุน และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วขึน
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2.2 อุปสรรค ( T : Threats )
1. ข้อจากัดด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการลงทุนทางด้านโครงสร้าง
พืนฐานที่มีลักษณะโครงการขนาดใหญ่และใช้งบประมาณจานวนมาก
2. สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนส่งผลต่อการปรับลดงบประมาณ ด้านเงิน
อุดหนุนจากส่วนกลางให้แก่ส่วนท้องถิ่น ทาให้โครงการพัฒนาขาดความต่อเนื่อง
3.ประชาชนส่วนใหญ่ของเทศบาลเมืองมีอาชีพประกอบธุรกิจการค้าทาให้
ช่วงเวลาว่างไม่ตรงกัน จึงมีผลให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นยังน้อยอยู่
4. ปัญหาการเลือกงานและการว่างงานของผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
และไม่สามารถหางานทาได้เนื่องจากไม่มีตาแหน่งงานรองรับ โดยที่ความต้องการของตลาดแรงงานต้องการ
ผู้เรียนจบจากสายอาชีพมากกว่าผู้ที่เรียนจบปริญญาตรี ทาให้มีการจ้างแรงงานที่มีทักษะไม่ตรงกับลักษณะงาน
5. นโยบายการควบคุมการเพิ่มของจานวนประชากรในอดีต ทาให้ประชากร
ที่อยู่ในวัยแรงงานลดลง ประชากรที่สูงอายุมีมากขึน ทาให้ขาดแคลนวัยแรงงาน จึงเป็นสาเหตุที่ทาแรงงานใน
ท้องถิ่น
หาได้ยากขึน
6. แนวโน้มการเพิ่มจานวนของผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรือรัง เป็น
สาเหตุการเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่สาคัญของประชาชนในเขตเทศบาลฯ และมีแนวโน้มเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง
และพบมากในกลุ่มอายุ 60 ปีขึนไป และ กลุ่มอายุ 50-59 ปี
7. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลในแง่อุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสาร ซึ่ง
เทศบาลเมืองกาแพงเพชรมีแรงงานชาวพม่าที่ผ่านเข้ามาทางจังหวัดตากที่เข้ามาใช้แรงงานในเขตพืนที่จานวน
มาก แต่นายจ้างไม่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้แรงงานได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพด้านแรงงาน
จากการวิเคราะห์ SWOT แล้วจะเห็นได้ว่า เทศบาลเมืองกาแพงเพชร ในปัจจุบันอยู่ใน
ตาแหน่งต้องให้ความสาคัญในเรื่องการปรับปรุงพัฒนา โดยต้องเร่งดาเนินการแก้ไขหรือลดจุดอ่อน และใช้
โอกาสที่ดีจากภายนอกเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ โดยเทศบาลเมืองกาแพงเพชรจาเป็นต้องใช้โอกาสจาก
นโยบายของรัฐบาล ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยพัฒนาให้จังหวัดกาแพงเพชรเป็นกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกโดยเชื่อมโยงกับ
จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจังหวัดควรเร่งดาเนินการนาโอกาสดังกล่าวข้างต้นมาพัฒนาเทศบาลเมืองกาแพงเพชรให้ได้
ประโยชน์ โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในระดับมรดกโลกและ
ยกระดับการท่องเที่ยววิถีทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองกาแพงเพชรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว รวมทังพัฒนาระบบการคมนาคมที่
เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดและการท่องเที่ยว และเทศบาลเมืองกาแพงเพชรได้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง ตลอดจนพัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความเหมาะสมทังสภาพแวดล้อมที่
กลมกลืนกับความเป็นเมืองมรดกโลกและให้สอดคล้องกับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาล
เมืองกาแพงเพชร คือ “เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเยือนและน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของจัง หวัดกาแพงเพชร ทาให้พืนที่โดยรอบของเทศบาลเมือง
กาแพงเพชรมีการขยายตัวด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองจึงเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ปริมาณขยะจากครัวเรือนที่นามาทิงในบ่อกาจัดขยะของเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มี
แนวโน้มสูงขึน โดยสาเหตุหลักเกิดจากขาดการคัดแยกขยะ การกาจัดขยะที่ผิดวิธี ทาให้การบริหารจัดการขยะ
ยังไม่มีประสิทธิภาพ , ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เข้ามาอย่างเสรีซึ่งส่งผลกระทบต่อแรงงานไทย
ซึ่งการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงาน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรม และปัญหาด้านสาธารณสุขในพืนที่ ใน
เขตพืนที่เทศบาลเมือ งกาแพงเพชรส่วนหนึ่ ง เป็ นพื นที่ข องอุทยานประวัติ ศาสตร์ กาแพงเพชร ที่ไ ด้ รับ การ
พิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ขึนทะเบียน
เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพืนที่
บางส่วนของเทศบาลเมืองกาแพงเพชร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาแพงเพชร พ.ศ.2561 – 2564
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

ความมั่นคง

สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพคน

สร้างโอกาส/ความ
เสมอภาค/เท่าเทียม
กันทางสังคม

สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
20 ปี

ความมั่นคง

สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ

พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

สร้างความ
เป็นธรรม

การเติบโตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

เพิ่มประสิทธิภาพ/
ธรรมาภิบาลภาครัฐ

พัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน/ระบบโลจิสติก

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
กาแพงเพชร

ยุทธศาสตร์ของ
อปท.ในเขต
จังหวัด
กาแพงเพชร

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืช
ทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดวางผังเมือง/
โครงสร้างพืนฐาน

บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง/พัฒนาเกษตร
ปลอดสารพิษ

ยกระดับคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว/ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลเมือง
กาแพงเพชร

พัฒนาภูมิทัศน์เมือง
และโครงสร้างพืนฐาน

สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจฯ

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กร

พัฒนาภาค เมือง และ
พืนที่เศรษฐกิจ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิต สังคม
เข้มแข็ง

พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม/
ทรัพยากรธรรมชาติ

บริหารจัดการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพและ
ธรรมภิบาล

พัฒนาการศึกษาในทุก
ระดับเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและการ
ให้บริการสาธารณสุข

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้สังคมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม กีฬา
นันทนาการ การ
ท่องเที่ยว

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์
เทศบาลเมืองกาแพงเพชรเป็นเมืองน่าอยู่ ฟูเฟื่องเรื่องประเพณี เข้าถึงเทคโนโลยี
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล

วิสัยทัศน์

พัฒนาภูมิทัศน์เมือง
และโครงสร้างพืนฐาน

ยุทธศาสตร์

สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจฯ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้สังคมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและการ
ให้บริการสาธารณสุข

ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม กีฬา
นันทนาการ การ
ท่องเที่ยว

ปรับปรุง/พัฒนาระบบ
บริการสาธารณะ ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ พัฒนา
ภูมิทัศน์เมืองและ
โครงสร้างพืนฐาน

ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน สร้างเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึน

ส่งเสริม/สนับสนุนการ
จัดการศึกษาทังนอก
ระบบและในระบบให้ได้
มาตรฐานเพื่อเตรียมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริม/สนับสนุนให้มี
คุณธรรม จัดระเบียบ
ชุมชน รักษาความสงบ
เรียบร้อย เพื่อมุ่งสู่เมือง
น่าอยู่อย่างยั่งยืน

บริหารจัดการองค์กรให้
มุ่งสู่ความเป็นเลิศโดย
บูรณาการร่วมกับภาค
ส่วนต่างๆภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

สร้างเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
สาธารณสุข

ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นเพื่อ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว

1. ให้บริการสาธารณะ
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ครอบคลุมทัง 27 ชุมชน

1. ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีอาชีพและ
รายได้ที่มั่นคง

1.เด็กร้อยละ 100
ได้รับการศึกษาตาม
เกณฑ์ภาคบังคับ

1.การดูแล บารุงรักษา
พืนที่ได้ครอบคลุม 27
ชุมชน

1.การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

1.ระดับความสาเร็จของ
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

1.ระดับความสาเร็จของ
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

1.จานวนครังของการ
จัดกิจกรรม
2.จานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึน ร้อยละ 50

1.ก่อสร้าง/

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กร

พัฒนาการศึกษาในทุก
ระดับเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ปรับปรุง/
รักษาถนน
สะพาน ทาง
เท้า ท่อ
ระบายนา
2.ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/
บารุง
สาธารณูปโภค
3.พัฒนา
ระบบจราจร

1.พัฒนาแหล่ง
เงินทุน
2.สร้างเสริม
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน

1.พัฒนา

1.ควบคุม

การศึกษา
ปฐมวัย
2.พัฒนา
การศึกษาขัน
พืนฐาน 12 ปี
3.พัฒนา
การศึกษา
ท้องถิ่น

ดูแลมลภาวะ
2.ปรับปรุง
พัฒนาระบบ
บาบัดนาเสีย
3.ปรับปรุง
พัฒนาระบบ
การจัดการ
ขยะมูลฝอย

1.พัฒนา
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน
2.เผยแพร่
ความรู้ด้าน
กฎหมาย
3.จัดระเบียบ
สังคม รักษา
ความสลบ
เรียบร้อย

1.ส่งเสริม
พัฒนาระบบ
การ
ปฏิบัติงาน
2.บริหารงาน
บุคคล
3.ปรับปรุง
พัฒนาระบบ
การจัดเก็บ
รายได้

ส่งเสริม/สนับสนุนการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมดุล

1.ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย
2.พัฒนา
บุคลากรด้าน
การแพทย์
3.พัฒนา
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ

1.ส่งเสริม
กิจกรรม
ศาสนา
ศิลปะ
วัฒนธรรม
2.พัฒนา
ปรับปรุง
แหล่ง
ท่องเที่ยว
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ส่วนที่ 4
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิทศั น์เมือง
และโครงสร้างพืนฐาน

บริการชุมชนและสังคม

2

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ เพื่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3
4
5

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ด้าน

บริการชุมชนและสังคม

- เคหะและชุมชน
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งบกลาง
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- กองช่าง/กองช่างสุขาภิบาล
- กองสวัสดิการสังคม
- สานักปลัด
- กองสวัสดิการสังคม

บริการชุมชนและสังคม

- การศึกษา

- กองศึกษา

บริการชุมชนและสังคม

- เคหะและชุมชน
- การศึกษา
- อุตสาหกรรมและโยธา
- บริหารทั่วไป
- รักษาความสงบภายใน
- สังคมสงเคราะห์
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- สาธารณสุข
- การศึกษา
- งบกลาง
- บริหารทั่วไป
- รักษาความสงบภายใน
- สังคมสงเคราะห์
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- สาธารณสุข
- เคหะและชุมชน
- ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- การศึกษา

- กองช่างสุขาภิบาล
- กองศึกษา
- กองการช่าง
- กองวิชาการและแผนงาน
- สานักปลัด
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสาธารณสุขฯ
- กองศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- สานักปลัด/ทุกกอง
- สานักปลัด
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสาธารณสุขฯ
- กองสาธารณสุขฯ
- กองศึกษา/กองสาธารณสุขฯ
- กองศึกษา

เศรษฐกิจ
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

6

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบริหารจัดการองค์กร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

การดาเนินงานอื่น
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

หน่วยงาน
สนับสนุน

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 5 แห่ง
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ที่
6
7
8

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม กีฬา
นันทนาการ และการท่องเที่ยว

ด้าน
เศรษฐกิจ
การดาเนินงานอื่น
บริการชุมชนและสังคม
เศรษฐกิจ
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม
เศรษฐกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน
- อุตสาหกรรมและโยธา
- พาณิชย์
- งบกลาง
- สาธารณสุข
- เคหะและชุมชน
- พาณิชย์
- งานบริหารทั่วไป
- ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- อุตสาหกรรมและโยธา

หน่วยงาน
สนับสนุน

- กองช่าง
- กองสาธารณสุขฯ/สถานธนานุบาล
- สานักปลัด
- กองสาธารณสุขฯ
- กองสาธารณสุขฯ
- กองสาธารณสุขฯ
- กองวิชาการฯ
- กองศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- กองช่าง
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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
การพิจารณาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) เป็นแบบที่
กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
8) แผนงาน 5 คะแนน
9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ ควรได้ เพื่อให้เ กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
3) เป้าหมายมีความชัดเจนนาไปสู่การตังงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน
4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี 5 คะแนน
5) เป้าหมายมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
5 คะแนน
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6) โครงการทมีความสอดคล้องกับ THAILAND 4.0 5 คะแนน
7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 5 คะแนน
10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
11) มีการกาหนดตัวชีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน
12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ ควรได้ เพื่อให้เ กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
โดยใช้แบบสาหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ
3.1 แบบตัวบ่งชีการปฏิบัติงาน
3.2 แบบบัตรคะแนน
3.3 แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์
3.4 แบบเชิงเหตุผล
3.5 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน
3.6 แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึน
3.7 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม
3.8 แบบการประเมินผลกระทบ
3.9 แบบการประเมินความเสี่ยง
3.10 แบบการประเมินตนเอง
---------------------------------------
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