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บทท่ี 1 

บทน ำ 

องค์ประกอบในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลนครชุม   

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ก าหนดให้รัฐต้องถ่ายโอนภารกิจในการ
บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการตามมาตรา 16 และ มาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล  องค์การบริหารส่วน
ต าบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในเขตองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
โดยการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นประโยชน์และส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของ
ท้องถิ่นได้ดีมากยิ่งขึ้น หากมีการเชื่อมโยงการพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้
สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาซึ่งกันและกัน  เพ่ือให้เกิดการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  อนึ่ง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต     
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอและ
นโยบายในการพัฒนา  ถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลสามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ทั้งด้านระยะเวลา บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณ เพราะได้มีการวางแนวทางการใช้ทรัพยากรทุก ๆ ด้านไว้ก่อนแล้ว  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่มี
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนามีความยึดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกและ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น  และตามความหมาย ตามนัยของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ว่าเป็นแผนระยะปานกลาง หรือ
ระยะยาวที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  การก าหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  จึงขึ้นอยู่กับแนวคิด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้ายาวนานเพียงใด  ประกอบกับข้อมูล
ปัญหาที่ต้องการแก้ไข  เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่ก าหนดทิศทางความต้องการ
พัฒนาในอนาคต  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องจัดท าก่อนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

  ซ่ึงการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและ
แนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ       
ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา / ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลนครชุม  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลตามอ านาจหน้าที่ และสอดคล้องกับแผน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อ าเภอ เป็นต้น  ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกรอบการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่
สภาพการณ์  อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท า
ให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  1) เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและศักยภาพของเทศบาลต าบลนครชุม 
  2) เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาและเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  3) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานงานพัฒนาท้องถิ่นภายในจังหวัดของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนครชุม  มีความมุ่งหวังที่จะ
จัดท าแผนการพัฒนาที่ต้องสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และศักยภาพที่มีอยู่ตลอดจนความ
เปลี่ยนแปลงจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และเทคนิควิธีด าเนินการ  โดยใช้กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้.- 
  1) ศึกษาข้อมูลการพัฒนา  ทั้งข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์  สังคม การเมือง 
เศรษฐกิจศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
  2) การรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับปัญหา / ความ
ต้องการจากประชาชนอย่างแท้จริง 
  3) น าแบบสอบถามจากชุมชน และ/หรือจากหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล ที่ได้จาก
ค าแนะน าของประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนครชุม  เพ่ือเสนอปัญหาและแนวทางในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมถึงการวางแนวทางการแก้ปัญหา 
  4)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยเชิญหัวหน้าส่วนการบริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
วางแผนเทศบาลต าบลนครชุมร่วมกัน ระดมความคิดให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนวทางการจัดท า และ/หรือ
ประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5) การรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวาง
แผนการพัฒนาของเทศบาลต าบลนครชุม 
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ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาล จะต้องเข้าพบ
ผู้บริหารเทศบาลเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา แล้วจัดท าโครงการและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการเสนอผ่านปลัดเทศบาลให้
ผู้บริหารเทศบาลอนุมัติในโครงการดังกล่าว แล้วแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบเพ่ือด าเนินการตามห้วงเวลา
และข้ันตอนที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่  2   การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
1.1 การรวบรวมข้อมูล  ต้องมีรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย 

ซ่ึงได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯโดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่
เปลี่ยนแปลงไป แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละและการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่ควร
จัดท า ได้แก่ ข้อมูลของประชากร อาชีพและรายได้ สุขภาพ  การศึกษา ทรัพยากร  การคมนาคมขนส่ง  
การพาณิชย์  การลงทุนอุตสาหกรรม และข้อมูลงบประมาณ  เป็นต้น 

 1.2  การรวบรวมข้อมูลปัญหาส าคัญของท้องถิ่นจะช่วยในการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือ
แก้ไขปัญหา ซึ่งเกณฑ์ที่จะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  ประกอบด้วย 

  ก. ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ 
  ข. ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา 
  ค. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  ง. การยอมรับร่วมกันของชุมชน 
    จ. ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา / การด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 3    การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินผลสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน 

 เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสในปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่ในจุด
ไหน  เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต โดยการใช้เทคนิค SWOT 
Analysis  คือการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง ( S ) จุดอ่อน ( W ) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
โอกาส ( O ) และอุปสรรค ( T )   

  ปัจจัยภำยใน   ที่ต้องน ามาพิจารณา  ได้แก่ 
   1. ด้านการบริหาร ได้แก่  การแบ่งส่วนราชการ  การวางแผน การประสานงาน 
การมอบอ านาจ  การก ากับดูแล  เป็นต้น 
   2. ระเบียบข้อกฎหมาย 
   3. บุคลากร  ได้แก่  อัตราก าลัง  คุณภาพ  วินัย  ทัศนคติ  พฤติกรรม  เป็นต้น 
   4. งบประมาณ 
   5. ระบบฐานข้อมูล 
   6. การประสานงาน  การอ านวยการ  ความร่วมมือ 
   7. ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
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  กำรวิเครำะห์จุดแข็ง (Strength = S)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานมี   
ส่วนดี ความเข้มแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 

  กำรวิเครำะห์จุดอ่อน  (Weakness = W)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่า
มีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับวิเคราะห์จุดแข็ง 

  ปัจจัยภำยนอก    ที่ต้องน ามาพิจารณา  ได้แก่ 
   1. ด้านการเมือง รวมถึงความขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยชน์ 
   2. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจในพ้ืนที่  เกษตรกรรม  การพาณิชยกรรม 
   3. ด้านสังคม  นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย และเทคโนโลยี 

กำรวิเครำะห์โอกำส (Opportunity = O)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามี
สภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัดและของอ าเภอ ที่เกิดขึ้นจะส่งผล
ต่อท้องถิ่นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้อง
พิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี  

  กำรวิ เครำะห์ปัญ หำอุปสรรคหรือข้ อจ ำกั ด  (Threat = T)  เป็ นการศึ กษา
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัดต่อท้องถิ่น 
โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการ
วิเคราะห์โอกาส 

ขั้นตอนที่ 4    การก าหนดวิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สภาพการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในอนาคต  วิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต  พิจารณาปัจจุบันและมุ่งหวังถึง
อนาคตข้างหน้า  การก าหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นการตอบค าถามว่า “ท้องถิ่นต้องการอะไรในอนาคต” 

การก าหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลนครชุม  ควรจะต้องหาข้อมูลทั่วไป และปัญหา
ส าคัญของเทศบาลเมืองก าแพงเพชร เพ่ือตั้งประเด็นต่างๆ เช่น แนวทางการด าเนินงานในช่วงปัจจุบันและ
ในอนาคตที่องค์กรจะด าเนินการ  ความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้ส าเร็จ เป็นต้น  เพ่ือร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลนครชุม 

ขั้นตอนที่ 5    การก าหนดภารกิจหลัก หรือพันธกิจในการพัฒนา 
  ภำรกิจหลัก เป็นข้อความหรือค าถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลนครชุมเกี่ยวกับลักษณะการบริหารองค์กร และการจัดบริการสาธารณะ เป็น
ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรม ที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่ของเทศบาลต าบลนครชุม
จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
  การก าหนดภารกิจหลักมีแนวทางการด าเนินการแยกเป็นสองระดับ  คือ 
  1. พันธกิจในลักษณะที่เป็นอาณัติ   ที่ได้รับมอบหมายจากสังคมหรือรัฐ  ซึ่งได้แก่        
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีก าหนดอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลนครชุม 
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2. ภารกิจหลักของเทศบาลต าบลนครชุม มุ่งมั่นที่จะด าเนินการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ และแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องงานที่เทศบาลต าบลนครชุมต้องด าเนินการ 

ขั้นตอนที่  6   การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าประสงค์ตามพันธกิจ) 
  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เป็นการก าหนดขอบเขตหรือประเภท
ของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การด าเนินงาน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ที่จะก่อให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  และภารกิจของเทศบาลต าบลนครชุม 

ขั้นตอนที่  7   การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา 
  เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ โดยด าเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีเทศบาล
จะต้องท าแล้วการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของเทศบาล 
เพ่ือน าเทศบาลต าบลนครชุมไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต  ซึ่งวัตถุประสงค์สามารถจ าแนก
ได้เป็น  2  ส่วน 

1. วัตถุประสงค์โดยรวมของเทศบาลต าบลนครชุม 
2. วัตถุประสงค์เฉพาะส่วน/เฉพาะเรื่องต่างๆ  ภายในเทศบาล  เช่น  เรื่องการ- 

เกษตร  การท่องเทีย่ว  การคมนาคมขนส่ง  เป็นต้น 

ขั้นตอนที่  8   การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจหลักหรือพันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา

แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล  ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง  
แนวคิดหรือวิธีการที่บ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการใน
อนาคตได้อย่างไร  อันเป็นการตอบค าถามว่า “เทศบาลต าบลนครชุมจะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้
อย่างไร” 

 ดังนั้น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลจึงเป็นกรอบชี้น า  ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการหรือ
ขั้นตอนที่เทศบาลเลือกที่จะปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ และภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆ
เทศบาลจะก าหนดแนวทางเพ่ือแสดงให้เห็นแนวทางการด าเนินการให้บรรลุยุทธศาสตร์นั้น   แนวทางการ
พัฒนาเทศบาลที่ก าหนดไว้  จะต้องน าแนวทางการพัฒนาที่ได้ทั้งหมดมาท าการบูรณการเพ่ือไม่ให้เกิด
ความซ้ าซ้อนกัน  การบูรณาการแนวทางการพัฒนาเทศบาลจะท าให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ     
ที่สมบูรณ ์

ขั้นตอนที่  9   การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
  เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่  10    การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลจะน าผลที่ได้จากขั้นตอน1 – 10   
มาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล   ตามเค้าโครงที่ก าหนดแล้วน าเสนอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล เพ่ือให้ผู้บริหาร 
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เทศบาลเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ผู้บริหารเทศบาลประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ต่อไป 

1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  1. ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนา  ทั้งนี้ เพราะการ
วางแผนเป็นงานที่ต้องกระท าเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์กร 
  2. ท าให้เกิดการชัดเจนในการด าเนินงาน  เนื่องจากการวางแผนเป็นการกระท าโดย
อาศัยทฤษฎี  หลักการ และงานวิจัยต่างๆ มาเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใน
อนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ด าเนินอยู่ 
  3. การพัฒนาขององค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน  เนื่องจากการวางแผนจะเป็นกรอบ   
ก าหนดทิศทางให้มุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น
การบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้นั้นเอง 
 
 

---------------------------------------------------- 
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

2.1 ความเป็นมาของเทศบาลต าบลนครชุม 
เทศบาลต าบลนครชุม เป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควบคู่กับเมือง ชากัง

ราว ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิง มีทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 , 101 , 1116 และ 1078 ตัดผ่าน และยังเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งจังหวัด
ก าแพงเพชร จึงท าให้เมืองนครชุมเป็นแหล่งชุมชนทางการค้าขายมาแต่ดั้งเดิม 

2.1.1  สภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลนครชุม 

  2.1.1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 
เทศบาลต าบลนครชุม มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบประมาณ 

3.5 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดก าแพงเพชร ประมาณ 11.5 กิโลเมตร 
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 2 เส้นเขตเป็นเส้นโค้งตามแนวตลิ่งของแม่น้ าปิง 

จนถึงหลักเขตที่ 3 ระยะทางระหว่างหลักเขตที่ 2 ถึงหลักเขตที่ 3 ประมาณ 1,800 เมตร  
ทิศใต้ ตั้งแต่หลักเขตที่  3 แนวเขตเป็นเส้นตรง ห่างจากศูนย์กลางถนน

ก าแพงเพชร 300 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 4 และที่ 5 ระยะทางระหว่างหลักเขตที่ 3 ถึงหลักเขตที่ 5 
ประมาณ 3,300 เมตร  

ทิศตะวันตก  ตั้งแต่หลักเขตที่ 5 แนวเขตเป็นเส้นโค้ง ห่างจากศูนย์กลางถนน
พหลโยธิน 330 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 1 ระยะทางระหว่าง หลักเขตที่ 5 ถึงหลักเขตที่ 1 ประมาณ            
1,400 เมตร 

  2.1.1.2  ประชากร 

  มีจ านวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร์  ณ วันที่   31  มีนาคม  พ.ศ. 2557  
จ านวน   7,176  คน เป็นชาย  3,413  คน  เป็นหญิง  3,763   คน หรือคิดเป็นจ านวนครัวเรือน 
ทั้งสิ้น 3,298  ครัวเรือน  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 5,651 คน เป็นชาย 2,604 เป็นหญิง 3,047  คน 

 
(ข้อมูลจาก :  ส านักทะเบียนราษฎร เทศบาลต าบลนครชุม)  
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 2.1.1.3   แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง 

 

 

 
2.1.2   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           การคมนาคม / ขนส่ง เทศบาลต าบลนครชุม มีการคมนาคมที่สะดวกและคล่องตัว 
เนื่องจาก     มีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดผ่านถึง 4 สาย ท าให้สามารถติดต่อกับอ าเภอและ
จังหวัดอ่ืน ๆ ได้ง่าย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เดินทางไปยังจังหวัดตาก หรือจังหวัดนครสวรรค์ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 เดินทางไปยังอ าเภอเมือง ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1078 เดินทางไป
ยังอ าเภอเมืองและ      ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1116 เดินทางไปยังต าบลท่าขุนราม และยังเป็นที่ตั้ง
ของสถานีขนส่งจังหวัดก าแพงเพชรอีกด้วย ส่วนถนนที่ใช้ติดต่อกันในเทศบาล ฯ เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก และถนนลูกรังในบางสาย 

การไฟฟ้า ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ ได้รับการบริการไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค      
ทั่วทุกครัวเรือน มีไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งบริเวณถนนสาธารณะในเขตเทศบาล ฯ ซึ่งอ านวยความสะดวก
ในการคมนาคมในเวลากลางคืน แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งเทศบาล ฯ โดยได้รับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิด
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ซึ่งจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีไฟฟ้าย่อย คือ สถานีควบคุมการ
จ่ายไฟฟ้าก าแพงเพชร อยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร มีก าลัง
ผลิตรวมเท่ากับ 100 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันท าการจ่ายไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 35 เมกกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถ
ให้บริการ  ไฟฟ้าเพ่ิมได้อีก 65 เมกกะวัตต์ 

 

(ข้อมูลจาก :  กองการช่าง เทศบาลต าบลนครชุม 0-5573-8868-9 ต่อ 123) 
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    การประปา การให้บริการระบบประปาในเขตเทศบาล ฯ ได้รับการบริการจากการ
ประปา   ส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั้งเทศบาล ฯ การผลิตและจ่ายน้ าประปา
ของการประปา  ส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชรนั้น มีแหล่งผลิตน้ าอยู่ในเขตต าบลหนองปลิง ห่างจากตัว
เมืองก าแพงเพชร 3 กิโลเมตร 
 

การสื่อสาร และโทรคมนาคม    
ที่ท าการไปรษณีย์ 1 แห่ง 
ชุมสายโทรศัพท์ต าบลนครชุม 1 แห่ง 
สถานีวิทยุ จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่ สถานีวิทยุกองทัพภาคท่ี 3 ก าแพงเพชร 

 

การจราจร สภาพการจราจรในเขตเทศบาลต าบลนครชุม ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก ไม่ติดขัด เนื่องจากมีถนนและซอยที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงได้ทุกเส้นทาง รวมทั้งมีทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนก าแพงเพชร และทางหลวงจังหวัด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทาง
หลวงอีกด้วย จึงท าให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 

การใช้ที่ดิน ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนใหญ่จะเพ่ือปลูกสร้างอาคารพักอาศัย     
กิจการพาณิชยกรรมจะหนาแน่นมากในหมู่ที่ 5 ที่เป็นที่ตั้งของตลาดสด ศูนย์การค้าและธุรกิจบริการของ
ชุมชน 

2.1.3  สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง รองลงมาเป็นการ
ประกอบอาชีพรับจ้างมีเพียงส่วนน้อยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยย่านพาณิชยกรรมประกอบด้วย
ร้านค้าของช าเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเสื้ อผ้า เป็นต้น มี
สถานประกอบการ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตลาดเอกชน และโรงฆ่าสัตว์ 
 

  1)   สถานประกอบการค้า , อุตสาหกรรม , พาณิชยกรรม ประกอบด้วย 
        - ตลาดสดเอกชน   จ านวน  1 แห่ง 
        - โรงผลิตน้ าแข็ง   จ านวน  1 แห่ง 
        - สถานีบริการน้ ามัน   จ านวน  2 แห่ง 
        - โรงแรม    จ านวน  1 แห่ง 
        - ธนาคาร    จ านวน  2 แห่ง 
 

2) สถานที่แหล่งท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลนครชุม เป็นที่ตั้งของเมืองนครชุม ซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัย              

มีโบราณสถานหลายแห่งที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ เช่น           
วัดพระบรมธาตุ บ้านห้าง ร.5 ป้อมทุ่งเศรษฐี เจดีย์กลางทุ่ง (มีชื่อเสียงทางด้านกรุพระเครื่อง พระซุ้มกอ)  
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3) การศึกษา 
จากการส ารวจประชากรในเขตเทศบาลต าบลนครชุม พบว่าร้อยละ 41.58  ได้รับ

การศึกษา ในระดับปฐมศึกษารองลงมาร้อยละ 29.09 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 24.01      
จบการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา และผู้ไม่ได้รับการศึกษา มีจ านวนร้อยละ 5.33  ของ
จ านวนประชากรทั้งหมด 

ปัจจุบันเทศบาลต าบลนครชุม มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ 
ระดับประถมศึกษา  
- โรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร (บ้านนครชุม) 
- โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ 
- โรงเรียนเพ็ชระศึกษา (เอกชน) 

 

ระดับมัธยมศึกษา 
- โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 
4) การสาธารณสุข 

เทศบาลต าบลนครชุม มีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลนครชุม และมีสถาน
บริการประเภทสถานพยาบาลเอกชน จ านวน 3 แห่ง โรงพยาบาลสุขภาพต าบล จ านวน 1 แห่ง สามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่อย่างทั่วถึง   
 

5) การศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
      ประชาชนในพ้ืนที่ร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 5 นับถือศาสนาคริสต์

และอิสลาม ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ คือประเพณีนบพระเล่นเพลง ประเพณีเพ็ญเดือนสามของวัดพระ
บรมธาตุ ประเพณีเพ็ญเดือนสี่วัดสว่างอารมณ์ 

      ศาสนสถานในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนครชุม  ได้แก่ 
1. วัดสว่างอารมณ์ 
2. วัดพระบรมธาตุเจดียาราม 
3. วัดคาทอลิก 

 
6) ชุมชนย่อยในเขตเทศบาลต าบลนครชุม 
        ปัจจุบันเทศบาลต าบลนครชุม ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นมา 

เพ่ือท าหน้าที่ ในการประสานงานระหว่างเทศบาล ฯ และประชาชนในพ้ืนที่  รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา ร่วมคิด           ร่วมตัดสินใจและร่วมด าเนินการเพ่ือพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสรร และการน าทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด 
โดยมีการแบ่งชุมชนออกเป็น 11 ชุมชนดังนี้ 
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ล าดับที่ รายช่ือชุมชน รายช่ือประธานคณะกรรมการชุมชน โทรศัพท์ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

ชุมชนรักษ์แม่น้ าปิง 
ชุมชนปากคลองใต้ 
ชุมชนพัฒนาวิมล 
ชุมชนปากคลองกลาง 
ชุมชนปากคลองกลางพัฒนา 
ชุมชนปากคลองเหนือ 
ชุมชนนครชุมพัฒนา 
ชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.) 
ชุมชนนครชุมร่วมใจ 
ชุมชนคลองสวนหมาก 
ชุมชนประชาร่วมใจ 

นางสาวทิพวรรณ์ 
นายประพันธ์ 
นางส ารวย 
นางสมพิศ 
นางอรชร 
นายรุ่งอรุณ 
นายปัญญา 
นางอัจฉรา 
นายวิมล 
นายสุทัศน์ 
นายช านาญ 

กิติแก้ว 
อินทรสูต 
นุ่มตูม 
ค าอินทร์ 
อังกฤษ 
บุษย์ศรเีจริญ 
ศรีลารักษ์ 
แสงจันทร์ 
บัวบาน 
แหงมงาม 
สิงห์ใสย 

05-5798-157 
08-9567-6287 
08-1674-7293 
08-6205-0035 
08-6206-2422 
08-9437-2997 
08-0559-6272 
08-1972-7238 
08-7735-2955 
08-9437-2776 
08-8155-3801 

 
1. ชุมชนรักษ์แม่น้ าปิง 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 2 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นางสาวทิพวรรรณ์  กิติแก้ว 
จ านวนครัวเรือน  : 80 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนรักษ์แม่น้ าปิงจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้าง
ทั่วไป      
การครอบครองที่อยู่อาศัย : โดยมากเป็นบ้านพักอาศัยของตนเองเกือบทั้งหมด จะมีบางส่วนเท่านั้น 
(ประมาณ 30 %) ที่เป็นบ้านเช่า หรือห้องพักของประชากรกลุ่มวัยท างาน และนักศึกษา 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พ้ืนที่ทั้งหมดในชุมชนจะเป็นพ้ืนที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง  
  

2. ชุมชนปากคลองใต้ 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 3 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นายประพันธ์  อินทรสูต  
จ านวนครัวเรือน  : 211 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนปากคลองใต้จะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้าง
ทั่วไป       
การครอบครองที่อยู่อาศัย : โดยมากเป็นบ้านพักอาศัยของตนเองเกือบทั้งหมด จะมีบางส่วนเท่านั้น ที่เป็น   
บ้านเช่า หรือห้องพักของประชากรกลุ่มวัยท างาน และนักศึกษา 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในชุมชนจะเป็นพ้ืนที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง จะมีพ้ืนที่     
ตามริมคลองสวนหมากเท่านั้นที่เป็นพ้ืนที่ของกรมราชพัสดุ โดยทางกรมศิลปากรเป็นผู้อ้างสิทธิความเป็น
เจ้าของ 
สภาพการอยู่อาศัย : เป็นการบุกเบิกพ้ืนที่ตามพ้ืนที่ริมคลอง ส่วนมากเพียง 1 – 2 แปลงเท่านั้น          
โดยสร้างเป็นที่อยู่อาศัย แต่มีการบุกเบิกเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่  
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3. ชุมชนพัฒนาวิมล 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที ่3 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นางส ารวย  นุ่มตูม 
จ านวนครัวเรือน  : 72 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนพัฒนาวิมลจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้างทั่วไป         
การครอบครองที่อยู่อาศัย : โดยมากเป็นบ้านพักอาศัยของตนเองเกือบทั้งหมด จะมีบางส่วนเท่านั้น 
(ประมาณ 10 %) ที่เป็นบ้านเช่า หรือห้องพักของประชากรกลุ่มวัยท างาน 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในชุมชนจะเป็นพ้ืนที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง จะมีพ้ืนที่
ในเขตโบราณสถาน วัดพิกุล วัดซุ้มกอ และเขตป้อมทุ่งเศรษฐีเท่านั้น ที่เป็นพื้นที่ของกรมราชพัสดุ โดยทาง
กรมศิลปากรเป็นผู้อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของ 
สภาพการอยู่อาศัย : ไม่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในเขตโบราณสถานที่ เป็นพ้ืนที่ของกรมราชพัสดุเลย มี
เพียงหมู่บ้านทุ่งเศรษฐีที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง ที่อยู่ใกล้กับเขตโบราณสถานวัดพิกุลมากท่ีสุด  
 

4. ชุมชนปากคลองกลาง 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 4 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นางสมพิศ  ค าอินทร์ 
จ านวนครัวเรือน  : 98 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนปากคลองกลางจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้าง
ทั่วไป    
การครอบครองที่อยู่อาศัย : โดยมากเป็นบ้านพักอาศัยของตนเองเกือบทั้งหมด จะมีบางส่วนเท่านั้น ที่เป็น
บ้านเช่าส าหรับประชากรกลุ่มวัยท างาน เพียง 1 – 2 หลังเท่านั้น 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในชุมชนจะเป็นพ้ืนที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง จะมีพ้ืนที่    
ตามริมคลองสวนหมากเท่านั้นที่เป็นพ้ืนที่ของกรมราชพัสดุ โดยทางกรมศิลปากรเป็นผู้อ้างสิทธิความเป็น
เจ้าของ 
สภาพการอยู่อาศัย : เป็นการบุกเบิกพ้ืนที่ตามพ้ืนที่ริมคลอง ส่วนมากบุกเบิกโดยการสร้างเป็นที่อยู่
อาศัย และมีการบุกเบิกเพ่ือเป็นพื้นที่เพาะปลูกอีกด้วย  
 

5. ชุมชนปากคลองกลางพัฒนา 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 4 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นางอรชร  อังกฤษ 
จ านวนครัวเรือน  : 111 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนปากคลองกลางพัฒนาจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และ
รับจ้างทั่วไป  
การครอบครองที่อยู่อาศัย : โดยมากเป็นบ้านพักอาศัยของตนเองเกือบทั้งหมด จะมีบางส่วนเท่านั้น 
(ประมาณ 10 %) ที่เป็นบ้านเช่า หรือห้องพักของประชากรกลุ่มวัยท างาน 
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กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในชุมชนจะเป็นพ้ืนที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง จะมีพ้ืนที่    
ตามริมคลองสวนหมากเท่านั้นที่เป็นพ้ืนที่ของกรมราชพัสดุ โดยทางกรมศิลปากรเป็นผู้อ้างสิทธิความเป็น
เจ้าของ 
สภาพการอยู่อาศัย : เป็นการบุกเบิกพ้ืนที่ตามพ้ืนที่ริมคลอง ส่วนมากบุกเบิกโดยการสร้างเป็นที่อยู่
อาศัย และมีการบุกเบิกเพ่ือเป็นพื้นที่เพาะปลูกอีกด้วย  
 

6. ชุมชนปากคลองเหนือ 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 5 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นายรุ่งอรุณ  บุษย์ศรีเจริญ 
จ านวนครัวเรือน  : 64 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนปากคลองเหนือจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้าง
ทั่วไป  
การครอบครองที่อยู่อาศัย : โดยมากเป็นบ้านพักอาศัยของตนเองเกือบทั้งหมด  
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในชุมชนจะเป็นพ้ืนที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง  

 
7. ชุมชนนครชุมพัฒนา 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 5 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นายปัญญา  ศรีลารักษ์ 
จ านวนครัวเรือน  : 60 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนนครชุมพัฒนาจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้าง
ทั่วไป      
การครอบครองที่อยู่อาศัย : ที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนนครชุมพัฒนา เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่อยู่อาศัยเอง
ทั้งหมด 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พ้ืนที่ในชุมชนทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง 
 

8. ชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.) 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 5 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นางอัจฉรา  แสงจันทร์ 
จ านวนครัวเรือน  : 104 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.) จะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และ
รับจ้างทั่วไป  
การครอบครองที่อยู่อาศัย : ที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.) เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่อยู่อาศัยเอง
ทั้งหมด 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พ้ืนที่ในชุมชนทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง 
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9. ชุมชนนครชุมร่วมใจ 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 5 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นายวิมล  บัวบาน 
จ านวนครัวเรือน  : 117 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนนครชุมร่วมใจจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้าง
ทั่วไป     
การครอบครองที่อยู่อาศัย : ที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนนครชุมร่วมใจ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่อยู่อาศัยเอง
ทั้งหมด 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พ้ืนที่ในชุมชนทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง 
 

10. ชุมชนคลองสวนหมาก 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 6 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นายสุทัศน์  แหงมงาม 
จ านวนครัวเรือน  : 135 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนคลองสวนหมากจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้าง
ทั่วไป  
การครอบครองที่อยู่อาศัย : โดยมากเป็นบ้านพักอาศัยของตนเองเกือบทั้งหมด จะมีบางส่วนเท่านั้น 
(ประมาณ  5 %) ที่เป็นบ้านเช่า หรือห้องพักของประชากรกลุ่มวัยท างาน 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พ้ืนที่ในชุมชนทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง 
 

11. ชุมชนประชาร่วมใจ 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 6 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นายช านาญ  สิงห์ใสย 
จ านวนครัวเรือน  : 54 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนประชาร่วมใจจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้าง
ทั่วไป       
การครอบครองที่อยู่อาศัย : โดยมากเป็นบ้านพักอาศัยของตนเองเกือบทั้งหมด จะมีบางส่วนเท่านั้น 
(ประมาณ  5 %) ที่เป็นบ้านเช่า หรือห้องพักของประชากรกลุ่มวัยท างาน 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พ้ืนที่ในชุมชนทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง 
 
 2.2.4   บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 

-  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแผนพัฒนาของท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการต่างๆ และแผนการจ่ายเงินตาม

งบประมาณ  โดยผ่านสภาเทศบาลหรือเข้าสอบถามโดยตรง 
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-  ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการเสนอญัตติ,ร่วมประชุม เพ่ืออภิปรายชี้แจง หรือแถลง  

เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติที่ประชาชนเสนอเข้าสภาท้องถิ่น  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 

 
2.1.5  การอ านวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและสวัสดิการของ

ประชาชน 
ทุกส่วนการงานกอง / ส านัก   ในสังกัดเทศบาลต าบลนครชุม   ได้ด าเนินการดูแลและอ านวยการ

เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชนในเขตเทศบาลตามที่กฎหมาย
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อ านาจไว้ตามหมวด  4 ส่วนที่  1 เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ 

 
2.2 การเมือง  และการบริหารงาน 
 

1) โครงการบริหารเทศบาลต าบลนครชุม 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนครชุม   
1. นายเรืองศักดิ ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 
2. นายทวีป  เรียงจารุสมบูรณ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 
3. นายธนาเดช บุญนพฉัตร  รองนายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 
4. นายสาโรจน์  พรมสละ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 
5. นายธะนะวรรษ  โรจรัตน์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 
6. นายวันชัย  เทียนมงคล  ปลัดเทศบาลต าบลนครชุม 

 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตร ี

รองนายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตร ี

ส านักปลดัเทศบาล กองการคลัง กองการสาธารณสุขฯ กองการช่าง 

   ปลัดเทศบาล
[บาลบาล 

กองการศึกษา 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

เลขานุการนายกเทศมนตร ี
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3) สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายวสันต์  ยาแก้ว   ประธานสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
2. นางเลอชา  วงษ์สุวรรณ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
3. นางวิลัย  กีตา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
4. นายเปรมชนัน  เขตร์วิทย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
5. นางสาวลัดดา  ผ่องฉวี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
6. นายปัญญา  พนมวาสน์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
7. นางนิตยา  ช่อฟัก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
8. นายสมบัติ  คมข า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
9. นายประเสริฐศักดิ์  หมวกยอด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
10. นางสุปราณี  รอตศิริ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
11. นายธนภัทร  เครือรัตนไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
12. นายพิทักษ์  สุวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 

 
4) อัตราก าลังของเทศบาลต าบลนครชุม 

 

 
ส่วนราชการ 

 

จ านวนพนักงานเทศบาลตามระดับ 
ลูกจ้างประจ า / พนักงานจ้างตามภารกิจ 

/ พนักงานจ้างทั่วไป 
รวม หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ส านักปลัดเทศบาล - - - 2 2 1 2 1 3 9 5 25  
กองการคลัง - - - 1 1 4 1 - - 2 - 9  
กองการสาธารณสุข - - - 1 1 2 2 1 1 3 17 28  
กองการช่าง - - 1 1 - 1 5 1 1 3 3 16  
กองการศึกษา - - - 1 1 - 1 - - 3 - 6  

รวม 
- - 1 6 5 8 

1
1 

3 5 20 25 84  

หมายเหตุ : ครู คส.2  จ านวน  1 อัตรา 
  ครู คส.1  จ านวน  5 อัตรา 
  ครู ผดด. จ านวน  2 อัตรา 
    รวม  8 อัตรา 
 

5) งบประมาณ (รายรับ / รายจ่าย) 
 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
รายรับสุทธิ 37,993,882.93 39,482,808.37 47,006,887.53 46,442,000.00 
รายจ่ายสุทธิ 36,590,077.09 34,614,043.84 46,212,413.83 46,441,141.00 
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2.2.1   โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

โครงสร้างการบริหารเทศบาลต าบลนครชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ๗) 

 

กองการคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ๗) 

กองการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ๘) 

 

กองการช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ๘) 

 

กองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ๗) 
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หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ๗) (๑) 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ๗) (๑) 
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โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - งานธุรการ - งานทะเบียนราษฎร์  
 - งานพัฒนาชุมชน - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 - งานการเจ้าหน้าที่ - งานแผนและงบประมาณ 
 - งานประชาสัมพันธ์ - งานนิติการ 
  

 ๑. นักพัฒนาชุมชน ๗ว (๑)   
 ๒. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทะเบียนและบัตร ๕ (๑)   
 ๓. บุคลากร ๕ (๑)   
 ๔. เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว (๑) 
 ๕. เจ้าพนักงานธุรการ ๔ (๑) 
 ๖. พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) (๒) 
 ๗. พนักงานเทศกิจ (ลูกจ้างประจ า) (๑) 
 ๘. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (๑) 
 ๙. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (๑) 
 ๑๐. พนักงานดับเพลิง (๒) 
 ๑๑. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๑) 
 ๑๒. พนักงานขับรถยนต์ (๔) 
 ๑๓. คนงาน (๔) 
 ๑๔. นักการ (๑) 
 
ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
จ านวน ๒ ๑ - ๑ ๒ ๑ - - - ๓ ๑๔ 
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โครงสร้างกองการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - งานการเงินและบัญชี - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
 
 - งานพัสดุและทรัพย์สิน - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนและทรัพย์สิน 
  ๑. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว (๒)  ๑. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๕ (๑) 
  ๒. นักวิชาการคลัง ๖ว (๑)  ๒. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (๑) 
  ๓. เจ้าพนักงานพัสดุ ๕ (๑) 
  ๔. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (๑) 
  
 
ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
จ านวน ๑ - ๑ ๓ ๒ - - - - - ๒ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการกองการคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ๗) (๑) 

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) (๑) 

 

 

ฝ่ายพัฒนารายได้ 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) (๑) 
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โครงสร้างกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - งานวางแผนสาธารณสุข - งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 
 - งานเผยแพร่และฝึกอบรม - งานส่งเสริมสุขภาพล 
 - งานธุรการ - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  ๑. เจ้าพนักงานธุรการ ๕ (๑)  - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
  ๒. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (๑)  - งานรักษาความสะอาด 
  ๓. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๒) - งานสัตวแพทย์ 
  ๔. คนงาน (๑๖)  ๑. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๖ว (๑) 
     ๒. พยาบาลวิชาชีพ ๖ว (๑) 
     ๓. พยาบาลวิชาชีพ ๔ (๑) 
     ๔. คนงาน (๑) 
 
ระดับ ๘ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
จ านวน ๑ ๒ - - ๒ ๑ ๑ - - - - ๒๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๘) (๑) 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ๗) (๑) 

 

 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) (๑) 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   เทศบาลต าบลนครชุม 
 

 

ผู้อ านวยการกองการช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ๘) (๑) 

 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ๗) (๑) 
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โครงสร้างกองการช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - งานการโยธา - งานสถาปัตยกรรม 
 - งานผังเมือง - งานส ารวจและออกแบบ 
 - งานด้านสถาปัตยกรรม - งานควบคุมการก่อสร้าง 
 - งานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง - งานด้านผังเมือง   
 - งานไฟฟ้าถนน - งานควบคุมเครื่องจักรกล 
 - งานธุรการ 
 ๑. นายช่างโยธา ๗ว (๒) 
 ๒. นายช่างไฟฟ้า ๗ว (๑) 
 ๓. นายช่างเครื่องยนต์ ๗ว (๑) 
 ๔. นักวิชาการสวนสาธารณะ ๖ว (๑) 
 ๕. วิศวกรโยธา ๕ (๑) 
 ๖. เจ้าพนักงานธุรการ ๓ (๑) 
 ๗. หัวหน้าหมวดรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) (๑) 
 ๘. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (๑) 
 ๙. ผู้ช่วยช่างโยธา (๒) 
 ๑๐. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๑)  
 ๑๑. คนสวน (๑) 
 ๑๒. คนงาน (๒)  
 
ระดับ ๘ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
จ านวน ๑ ๑ ๔ - ๑ ๑ - ๑ - - ๑ ๗ 
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ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ๗) (๑) 

 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ๗) (๑) 
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โครงสร้างกองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 - งานการศึกษา  
 - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
 - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา  
 - งานธุรการ  
 - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 - งานกีฬาและนันทนาการ 
 - งานกิจกรรมศาสนา 
 - งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
 ๑. นักวิชาการศึกษา ๕ (๑)   
 ๒. เจ้าพนักงานธุรการ ๔ (๑) 
 ๓. ผู้อ านวยการสถานศึกษา ค.ศ.๒ (๑) 
 ๔. ครู คศ.๑ (๕) 
 ๕. ครูผู้ดูแลเด็ก (๒) 
 ๖. ครูผู้ดูแลเด็ก (๑) (จัดสรรอัตราให้ก าหนดใหม่) 
 ๖. ผู้ช่วยครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย (คุณวุฒิ) (๑) 
 ๗. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๒) 
 ๘. บุคลากรสนับสนุนการสอน (๑) 
   

ระดับ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ค.ศ.๒ ค.ศ.๑ ผดด. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
จ านวน ๑ - ๑ ๑ - - - ๑ ๕ ๒ - ๔ 
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2.2.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ( 1  มกราคม -  31  ธันวาคม  2556 )   25   ครั้ง 
2) ความสูญเสียชีวิต จากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา  จ านวน   -    คน 
3) ความสูญเสียทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นทรัพย์สินมูลค่า 

2,500,000  บาท 
4) รถยนต์ดับเพลิง จ านวน   5   คัน  แยกเป็น (ตามขนาดบรรจุน้ า) 

-  รถยนต์ดับเพลิงขนาดบรรจุน้ า   2,000   ลิตร จ านวน 1  คัน 
-  รถยนต์ดับเพลิงขนาดบรรจุน้ า 4,000   ลิตร จ านวน  1  คัน 
-  รถยนต์ดับเพลิงขนาดบรรจุน้ า   10,000 ลิตร จ านวน  1  คัน 
-  รถยนต์บรรทุกน้ าขนาดบรรจุน้ า  12,000 ลิตร จ านวน  1  คัน 
-  รถยนต์บรรทุกน้ าขนาดบรรจุน้ า    5,000 ลิตร จ านวน  1  คัน 

5) รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก   จ านวน  1  คัน 
6) รถยนต์ตรวจการณ์         จ านวน  1  คัน 
7) พนักงานเทศบาล        จ านวน  1   คน  พนักงานจ้าง   จ านวน      7     คน 
8) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                 จ านวน     129    คน 
9) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            

       -  การฝึกซ้อมแผนฯ ร่วมกับจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน        1     ครั้ง 
       -  การฝึกซ้อมแผนฯ  ในการเตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัยฯ  จ านวนเดือนละ 1  ครั้ง 
  

 (ข้อมูลจาก : งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลต าบลนครชุม หมายเลขโทรศัพท์ 0-5579-9031 , 0-5579-
9199) 

 
 2.2.3  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ( ในเขตเทศบาลฯ ) 
           1)  ปริมาณขยะ (ในเขตเทศบาล จ านวน 11 ชุมชน) 6-8 ตัน/วัน 
  2)  รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ 1 คัน (รถขยะอัดท้าย) 
           3)  ขยะท่ีเก็บขนได้ จ านวน 6-8 ตัน/วัน 
   4)  ปริมาณถังขยะหรือภาชนะรองรับ จ านวน 300 ใบ 
  5)  บุคลากรที่ให้บริการเก็บขนขยะ จ านวน 3 คน 

6)  ขยะที่จัดเก็บในแต่ละวัน น าไปทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองก าแพงเพชร โดย
เทศบาลเมืองก าแพงเพชรด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบแบบถูกสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) 

 

 (ข้อมูลจาก : กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลนครชุม หมายเลขโทรศัพท์ 0-5573-8868-9 ต่อ 126 , 
127) 
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2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ เทศบาลต าบลนครชุม 
 

“เมืองน่าอยู ่คู่เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์” 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งของหน่วยงาน  ซึ่งจะมีความส าคัญ
ต่อการก าหนดยุทธศาสตร์  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการในอนาคต          
โดยวิเคราะห์จากข้อมูลจากแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ประเทศ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  
นโยบายของผู้บริหารเทศบาล บูรณาการภาพรวมตามบริบทของการพัฒนาของเทศบาลในมิติพ้ืนที่      
มิติประชากร มิติสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จากข้อมูลและทิศทางการพัฒนาที่ได้ แล้วน ามาพิจารณาสภาพภูมิ
ประเทศ รวมถึงระบบพ้ืนฐานต่าง ๆ  ที่ต าบลนครชุมมีอยู่  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  เทศบาล
ต าบลนครชุมว่า  “เมืองน่าอยู่ คู่เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์” 
 
 

 (แนวทางการวิเคราะหจ์ุดยืนทางยทุธศาสตร์ แสดงไว้ในภาคผนวกทา้ยเลม่) 
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บทที่  3 
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนครชุม พ.ศ.2558 - พ.ศ.2562 

 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ 
  ยุทธศาสตร์ประเทศ หมายถึง ชุดของทางเลือกระยะยาวเกี่ยวกับเป้าประสงค์เชิงปฏิบัติ      
การและนโยบาย รวมทั้งแผนปฏิบัติการของแผนงานของรัฐบาล ซึ่งองค์กรภาครัฐบาลกําหนดขึ้น โดยคํานึงถึง
ปัจจัยที่สําคัญ ๒ ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของแผนงานที่รัฐบาลกําหนดไว้ และสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ
การดําเนินงานของแผนจุดมุ่งหมายสูงสุดในการบริหารประเทศของทุกรัฐบาล คือ การรักษาไว้ซึ่งเป้าหมายของ
ชาติ ที่มักจะถูกกล่าวถึงในรูปของผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมียุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) เป็น
กระบวนการที่ให้ได้มาถึงเป้าหมายของชาติ โดยใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือเพ่ือให้บรรลุผลตามที่
ต้องการ  ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติหรือประเทศนั้นจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระดับ
อ่ืนๆ ให้มีความสอคล้องกันด้วยตั้งแต่แผนระดับชาติหรือประเทศ ระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับจังหวัด 
ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับชุมชน ดังที่รัฐบาลได้มีการจัดประชุมประชุมสัมมนาเรื่อง การมอบนโยบายสําหรับ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ และชี้แจงการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แก่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
สํานักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือที่จะให้การจัดทําแผนของภาคส่วน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
 

(บทความวิชาการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Thailand ’s Country  Strategy) นายสาธิต  วงศ์อนันต์นนท์  
วิทยากรชํานาญการ  สํานักวิชาการ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 
 

  จากเนื้อหาแนวทางข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  ยุทธศาสตร์ที่สําคัญระดับชาติ  จะต้องมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ เป็นส่วนสําคัญที่ทุกภาคส่วนนําเป็นองค์ประกอบในการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ของตน  เพ่ือการขับเคลื่อนการทํางานของภาคส่วน หรือหน่วยงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยเมื่อนํายุทธศาสตร์มาแปลงสู่การปฏิบัติแล้วสามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการในพ้ืนที่  และหรือ
กลุ่มเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในบริบทการพัฒนาของแต่ละองค์กร ในระดับต่าง ๆ  

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาล 
  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา  หมายถึง  การวิเคราะห์ความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่ดําเนินการในเขตความรับผิดชอบของตนเอง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้กําหนด  โดยการดําเนินการกําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจากการประเมินผล
การดําเนินงาน และ/หรือการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด  ซึ่งได้จากการนําข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นํามาวิเคราะห์  โดยพิจารณาข้อเท็จจริงของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา เช่น ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่  นโยบายรัฐบาล  นโยบายของผู้บริหารเทศบาล  ปัจจัยภายในหน่วยงาน และปัจจัย
แวดล้อมอันเป็นสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์แนวทาง หรือทิศทางการ
พัฒนา แล้วนํามากําหนด “วิสัยทัศน์” รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อไป 
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 3.1  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์  จําเป็นต้องตระหนักถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนา/นโยบาย
สําคัญที่เก่ียวข้อง  เช่น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอ  นโยบายผู้บริหารองค์กร  ซึ่งกรอบนโยบายและ
ทิศทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
มาตรา 78 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 

                           1)  บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพ่ือพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชน์  
ของชาติในภาพรวมเป็นสําคัญ 

                  2) จัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต 
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสม 

                  3)  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับปรับปรุงรูปแบบและวิธี การทํางาน 

ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม 
           มาตรา 79 รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
           มาตรา 80 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม 
ดังต่อไปนี้ 
                         1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา
ปฐมวัย 

    2) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพท่ีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนําไปสู่     
สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน 
                         3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้อง
กับ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลการทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยน แปลงของสังคม
โลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                         4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
องค์การทางศาสนาและเอกชนจัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้เท่า
เทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
                       5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆและเผยแพร่ข้อมูล     
ผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยของรัฐ 
                       6) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึกและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

http://krukaroon.blogspot.com/2010/08/2550.html
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3.1.2 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 

ในหมวดที่ 2 การก าหนดอ านาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยสังเขป ดังนี้ 
            ได้มีการกําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง  เช่น การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
การจัดให้มี และบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ  การ
ส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  การส่งเสริมการท่องเที่ยว การ
จัดการศึกษา การสาธารณะ การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การส่งเสริมกีฬา การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์ และการฆ่าสัตว์ การผังเมือง การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน  
และรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น   

 3.1.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มียุทธศาสตร์
หลักดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
พันธกิจ 

1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้ม 
ครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้ เข้มแข็ งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

4) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3.1.4  นโยบายรัฐบาล มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
    1)  นําประเทศไทยไปสู ่โครงสร้างเศรษฐกิจที ่สมดุล  มีความเข้มแข็งของเศร ษฐกิจ

ภายในประเทศมากขึ้น   ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน   การ
พัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัย  ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้
ของเศรษฐกิจไทย 

    2)  นําประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์  และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม
ทีเ่ป็นมาตรฐานสากลเดียวกัน  และมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน 

    3)  นําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างสมบูรณ์   โดยสร้างความ
พร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  และการเมืองและความม่ันคง 

http://www.dloc.opm.go.th/Navigate.aspx?ContentID=64
http://www.dloc.opm.go.th/Navigate.aspx?ContentID=64
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  ประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 
    1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  และฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
    2) กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
    3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
    4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ  และเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 

5) เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

    6) เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 
    7) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  และผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ  

และราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
               8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ  สร้างสมดุลและ
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
               9) ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เหลือร้อยละ ๒๓ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕  และลดลงเหลือร้อยละ 
๒๐  ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ 

    10) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
    11) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
    12) เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
    13) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม  และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์

และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
               14) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
      15) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
                16) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

3.1.5 นโยบายที่จะด าเนินการในช่วง 4 ปี 
นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 

1) เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 
3) พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
4) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
5) เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย ์ผู้หลบหนีเข้าเมือง 
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 

นโยบายเศรษฐกิจ 
1) นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
2) นโยบายสร้างรายได ้
3) นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
4) นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการ 
    ระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
5) นโยบายพลังงาน 
6) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

1) นโยบายการศึกษา 
2) นโยบายแรงงาน 
3) นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
4) นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
5) นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

นโยบายทีด่ิน  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมแ้ละสัตว์ป่า 
2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
3) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
4) สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

และทรัพยากรธรรมชาติ 
5) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ 
7) สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ 

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
8) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
1) เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ 
2) เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของ 

ประเทศ 
3) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
4) จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
5) ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
1) เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2) สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
3) เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่าง

ประเทศ 
4) กระชับ ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และ 

องค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญของโลก 
5) สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี

และความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 
6) ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ 

เปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
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7) สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 
8) ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซยีนและอนุภูมิภาค 
9) ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
10) ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1) ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
2) กฎหมายและการยุติธรรม 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อ 

สาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

3.1.6  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country  Strategy)  จํานวน 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
               1) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness)   
               2) การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive  Growth) 
               3) การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green  Growth) 

4) การบริหารราชการแผ่นดิน (Internal  Process) 

3.1.7  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีพ.ศ.2558 ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
                1)  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุนให้สามารถรองรับการเปิดเสรี และใช้โอกาสจากการ
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน  

     2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ ได้รับการ
คุ้มครอง ประกันความเสี่ยง และมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคง ปลอดภัย  

     3) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานมีความเชื่อมโยง และ
มีขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้ง มีกฎ ระเบียบที่อํานวยความสะดวกการค้าและการลงทุน  

4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและ
ภาษา 

     5)  การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ เพ่ือให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่อํานวยความ
สะดวกการค้า การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณีและข้อตกลงอาเซียน  

     6) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน  เพ่ือให้
ประชาชนทุกกลุ่มมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน  

     7) การเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือให้มีบรรทัดฐานร่วมที่มีเอกภาพและสันติภาพ  
     8) การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน เพ่ือให้เมืองมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น

ในด้านอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว บริการ และเมืองชายแดน 

3.1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  (จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัด
พิจิตร จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดก าแพงเพชร) 

   วิสัยทัศน์ 

“ศูนย์กลางธุรกิจข้าว  สินค้าเกษตร  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ” 
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   พันธกิจ 
  1) ผลิตข้าว อ้อย และมันสําปะหลังที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
    2) แปรรูป ข้าว อ้อย และมันสําปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการผลิตที่มี

มาตรฐาน 
 3) กระจายสินค้าข้าว อ้อย มันสําปะหลัง และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
    5) เสริมสร้างความพร้อมด้านบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  เป้าประสงค์ 
     1) ผลผลิตข้าว อ้อย และมันสําปะหลังที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  2) ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว อ้อย และมันสําปะหลังที่หลากหลายได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพ่ิม 

      3) เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
   4) การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ 
  5) กลุ่มจังหวัดได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1) พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการผลิตข้าว  อ้อย  และมันสําปะหลัง                           
  2) ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่หลากหลายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  3) พัฒนาระบบตลาด และการกระจายผลผลิตการเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
   3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
   4) สร้างความพร้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
      3.1.9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร (พ.ศ.2558–2561) มีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ผู้น าการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย  และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก” 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

      1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
      2) ส่งเสริม พัฒนา และบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสู่สากล 
      3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่เอื้อต่อการเกษตร การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     และคุณภาพชีวิตที่ดี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
      1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาดสินค้าเกษตร 
      2) พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นรากฐานการสร้างรายได้ของจังหวัด 
      3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีศักยภาพเอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตรและการท่องเที่ยว 
      4) สังคม ชุมชนและประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
              อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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     3.1.10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอเมืองก าแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี้ 

          วิสัยทัศน์ 
“เมืองเกษตรกรรม  เลิศล้ําแหล่งผลผลิต  ผู้นําความคิดแหล่งท่องเที่ยว” 
 

 พันธกิจ 
  1)  พัฒนาการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  2)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3)  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การบริหารจัดการชุมชนให้มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานให้เอื้อต่อการเกษตร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทางการเกษตรให้เข้มแข็ง และยั่งยืน
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม  พัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสู่สากล 
 

     3.1.11  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร                    
    มีรายละเอียดดังนี้ 

         วิสัยทัศน์ 
“ท้องถิ่นน่าอยู่  เชิดชูธรรมาภิบาล  ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  สนับสนุนเกษตรปลอด

สารพิษ  เสริมสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  หนุนนําการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก” 

 พันธกิจ 
1) ส่งเสริม  สนับสนุนด้านการศึกษา  สาธารณสุข  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
2) พัฒนา  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นและเหมาะสมภายใต้ภารกิจรับผิดชอบ 

  3)   ส่งเสริม  สนับสนุนการอนุรักษ์  รักษา  บํารุง  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 บนพื้นฐานของวัฒนธรรม  จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  4)   ส่งเสริม  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  5)   ส่งเสริม  สนับสนุนการสร้างอาชีพ  เพ่ิมรายได้แบบยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
  6)   บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
   1)  ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   2)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์  เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
 และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3)  แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา  และเป็นที่สนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
  4)  ประชาชนประกอบอาชีพ  มีรายได้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5)  ท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1) ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ 
4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

และธรรมาภิบาล 

      3.1.12 การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
  -  ในส่วนของผังเมืองรวม เทศบาลตําบลนครชุมได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลนครชุม 
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาลชนิดหรือบางประเภท  ในพ้ืนที่เขต
เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร พ.ศ.2557  ในการบริหารจัดการพื้นที่ใน
เขตเทศบาลให้มีความเหมาะสม  ซึ่งภาพรวมภายในเขตเทศบาลเมืองจะเป็นพ้ืนที่หลากหลายลักษณะอาทิ 
สําหรับการอยู่อาศัย ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก สถานีบริการน้ํามัน/ก๊าซขนาดเล็ก อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้า
ส่ง เขตโบราณสถาน ที่ดินประเภทอนุรักษ์ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
เป็นต้น 
ซึ่งผลการใช้บังคับของเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ สามารถบังคับใช้ได้เช่นเดียวกับกฎกระทรวงข้างต้น 

     3.1.13 การพัฒนาตามนโยบายองผู้บริหารเทศบาลต าบลนครชุม 

1.   นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
                      การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐาน การ
จัดการดูแลและป้องกันน้ําท่วม  ปรับปรุงระบบการระบายน้ํา เพ่ือป้องกันภาวะน้ําท่วมขัง  จัดสร้างเขื่อนแนว
ตลิ่งริมแม่น้ํา การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะ ให้สวยงาม เพ่ือ
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

2.   นโยบายด้านเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน 
               ส่งเสริมสนับสนุนการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การลงทุนด้านที่อยู่อาศัย  
ส่งเสริมโอกาสกับผู้ค้าทุกประเภท และสนับสนุนการจําหน่ายสินค้าชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม 

3.  นโยบายด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
                 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาการศึกษาและให้
ความรู้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนทุกสังกัดในเขตเทศบาล 
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้หลากหลาย ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คง
ความเป็นเอกลักษณ์อันดีงามของเมืองให้คงอยู่สืบไป  เช่น  โครงการตลาดย้อนยุค งานประเพณีสงกรานต์  
งานแห่เทียนพรรษา และงานลอยกระทง  เป็นต้น 
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4. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
พัฒนายกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลนครชุม  เพ่ือให้บริการประชาชนในเขต

พ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง พัฒนาการจัดทําโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขเทศบาล (อสม.)  เพ่ือการทํางานเชิงรุกอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมการจัดทําแผนการส่งเสริมกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตเทศบาลทุกเพศ  ทุกวัย   
ให้การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการในด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดํารงชีพ
และเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตได้อย่างยั่งยืน 
                   5.  นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความสงบเรียบร้อยและสาธารณภัย 
         ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยเหลือ ดูแลบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยสาธารณะ ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้ได้อย่างทั่วถึงและสัมฤทธิ์ผล
ทันต่อสถานการณ์ได้รวดเร็ว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติให้พนักงานและ
อาสาสมัครด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและการสาธารณภัย (อปพร. ) เพ่ือเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน  

    3.2 ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
  การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน  ประเด็นหลักของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาได้กําหนดให้มีประเด็นหลักในการพัฒนา  4  ประเด็น  คือ 

1. ปัญหา 
2. ความต้องการ  
3. นโยบาย 
4. ศักยภาพในการพัฒนา 
รายละเอียดของประเด็นการพัฒนาแต่ละข้อนั้น  มีความแตกต่างกันและสามารถสรุป

สาระสําคัญของประเด็น  ได้ดังนี้ 
1. แนวทางการพัฒนาจากปัญหา 

                  ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนที่  จากข้อเสนอแนะของประชาชน  
เทศบาลตําบลนครชุมได้พบปัญหาต่าง ๆ ที่ ต้องนํามาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ซึ่งนําผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลนครชุมมากําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์  ที่ต้องนํามาพิจารณาประกอบ 
เพ่ือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ 

1.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1.1 ปัญหาถนนและทางเท้าชํารุดทรุดโทรม 

                                         ลักษณะของปัญหา  ถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรตลอดเวลา  เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน  ทําให้มีสภาพชํารุด ทรุดโทรม  
ขรุขระและเป็นหลุม ความคับแคบของพ้ืนผิวถนน กับปริมาณรถบนท้องถนนที่มากขึ้นเนื่องจากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทําให้การสัญจรไม่สะดวก ปัญหาอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่รถบรรทุก ที่มีน้ําหนัก
บรรทุกเกินวิ่งสัญจรในตัวเมืองบ่อยครั้ง  ทําให้พ้ืนผิวจราจรเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถรองรับ
น้ําหนักได้  ทําให้เกิดสภาพความชํารุดทรุดโทรมของถนน  การคมนาคมเกิดความลําบาก  ไม่คล่องตัวในการ
เดินทาง อีกท้ังประชาชนบางส่วนยังใช้พ้ืนที่ทางเท้าและถนนในการประกอบกิจการค้าขาย รับจ้างบริการ      
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ตั้งวางสินค้า  ทําให้ถนนและทางเท้าชํารุดเสียหาย ตลอดจนความแออัดในเรื่องการจราจรจากพ้ืนผิวถนนที่คับ
แคบทําให้เกิดปัญหารถติด ในถนนบางสายที่เป็นบริเวณพ้ืนที่ตั้งของตลาด โรงเรียน ธนาคาร เป็นต้น 

1.1.2  ปัญหาระบบระบายน้ํา 
                                          ลักษณะของปัญหา  ในเขตเทศบาลตําบลนครชุมขณะนี้ มีระบบบําบัดน้ํา
เสียแล้ว  แต่ท่อระบายน้ําที่ยังมีไม่ครบทุกสายของถนน เนื่องจากสมัยก่อนการตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ยังไม่
หนาแน่นเท่าในปัจจุบันนี้  เมื่อมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากข้ึน มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนจํานวน
มาก  ทําให้เจ้าของที่ดิน มีการถมที่ดินสูงกว่าพ้ืนที่ดินเดิม จนทําให้บางแห่งมีการถมที่ดินและปลูกสร้าง
ขวางทางน้ํา  ซึ่งปัจจุบันมีท่อระบายน้ําอยู่ประมาณ 20 % ของถนนทุกสายทั้งหมดในเขตเทศบาล  และได้
ปรับปรุงท่อระบายน้ําเดิมที่มีอยู่เป็นบางสายให้ได้มาตรฐาน แต่ในระยะ 5 - 10 ปี  เนื่องจากการเพ่ิมจํานวน
ของประชากรและความต้องการด้านที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาล การขยายตัวของเมืองที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น
ผลให้ระบบระบายน้ําที่มีอยู่เดิม ไม่เพียงพอและไม่สามารถระบายได้ทัน ในกรณีที่เกิดฝนตกหนัก ซึ่งปัจจุบัน
เทศบาลได้วางแผนการจัดวางระบบระบายน้ําเสียและบําบัดน้ําเสียให้ได้มาตรฐาน และเหมาะสม เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมดไปในอนาคต 

1.2  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.2.1  ปัญหามลพิษ 

                       ลักษณะของปัญหา ซึ่งในปัจจุบันในเขตเทศบาลกําลังจะประสบปัญหาเรื่อง
ความแออัดของที่อยู่อาศัยและประชากร การขยายตัวทางธุรกิจการค้า  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดมลพิษในหลายด้าน 
เช่น มลพิษทางน้ํา  ที่เกิดจากการปล่อยน้ําเสีย อีกทั้งสภาพท่อระบายน้ําในเขตเทศบาลที่บางแห่งเป็นท่อตัน 
ทําให้เกิดน้ําขัง  เป็นมลพิษส่งกลิ่นเหม็นเน่าขึ้นมาตามท่อและรบกวนครัวเรือนที่อยู่ใกล้  และยังก่อให้เกิด
ปัญหาในเรื่องยุงรําคาญตามมา ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากรถบรรทุกดิน การถมดิน และทําให้เศษดินล่วงบน
พ้ืนถนน และเมื่อรถวิ่งผ่านไปมาทําให้เกิดฝุ่นละอองบนถนน  ปลิวเข้าบ้านเรือนบริเวณสองข้างทาง  และ    
เกิดปัญหาต่อสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ  ในช่วงฤดูการตัดอ้อยของเกษตรกรผู้ปลูก
อ้อย มีปัญหาในเรื่องละอองขี้เถ้า เศษเขม่าอ้อยที่ฟุ้งกระจายตามอากาศจากการเผาอ้อยของเกษตรกร ที่ฟุ้ง
ปลิวเข้ามาในตัวเมือง บนถนน และที่พักอาศัย ทําให้เกิดความสกปรกบนพื้นผิวถนน  บนอาคารบ้านเรือน และ
เกาะติดบนเสื้อผ้าที่ซักตากอยู่กลางแจ้ง เป็นปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่มีมาเนิ่นนานในช่วงฤดูกาลที่มีการ
ตัดอ้อยและไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ 

1.2.2  ปัญหามลทัศน์ 
                                     ลักษณะของปัญหา  เนื่องจากในปัจจุบันการปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือนมีการ
ก่อสร้าง เป็นไปอย่างไม่ค่อยเป็นระเบียบ ทําให้การเจริญเติบโตของเมืองเป็นไปแบบไร้ทิศทาง การเจริญเติบโต
ทางธุรกิจค่อนข้างสูง ทําให้มีป้ายโฆษณาสินค้าจํานวนมากตามข้างถนน ป้ายโฆษณาที่แขวนกลางถนน  รวมทั้ง
การตั้งวางสิ่งของภายนอกอาคารบ้านเรือน ตามพ้ืนที่ว่างเปล่า สายเคเบิ้ล และสายไฟฟ้าที่แขวนระโยงรยางค์
ตามสองข้างถนนทําให้สภาพภูมิทัศน์ของเมืองดูไม่เป็นระเบียบ ไม่สวยงาม เทศบาลตําบลนครชุมจึงต้อง
ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ปรับแกเ้พ่ือให้เมืองเกิดความสวยงาม 
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2.  การพัฒนาจากความต้องการของประชาชน 
                      เทศบาลตําบลนครชุม ได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดทําแผนชุมชนในทุกพ้ืนที่ โดยการให้
คําแนะนํากับชุมชนในการจัดทํา ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนทางวิชาการ และกระบวนการเวทีประชาคม
ท้องถิ่นจํานวน  11  ชุมชน เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน   ผู้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลฯ  ซึ่ง
ในการดําเนินการสรุปความต้องการของประชาชนผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาล เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาที่
ทางเทศบาลตําบลนครชุม นํามาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้  
ซึ่งเป็นเรื่องของประเด็นการพัฒนาในเรื่องปัญหาเทศบาลนําไปกําหนดเป็นประเด็นการพัฒนาทางด้านปัญหา
ซึ่งผลจากการจัดหาความต้องการสรุป  ดังนี้ 

              2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1.1  ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน และท่อระบายน้ํา 
      ลักษณะของปัญหา สภาพถนนและระบบระบายน้ํา ยังมีหลายแห่งที่เกิด
ความชํารุด การสัญจรไปมาเกิดความไม่สะดวก ต้องดําเนินการตรวจสอบแล้วปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมในการใช้งาน       

        2.1.2  ปรับปรุงการจราจร 
                                      ลักษณะของปัญหา การติดตั้งสัญญาณจราจรยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง บาง
จุดเริ่มมีการใช้ยานพาหนะอย่างหนาแน่น แต่ยังขาดระบบสัญญาณจราจร ซึ่ งก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
ปัญหาเรื่องการจอดรถยนต์อย่างไม่เป็นระเบียบในบริเวณย่านธุรกิจ    

        2.1.3  การจัดให้มีที่จอดรถ 
      ลักษณะของปัญหา  เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจการค้า มีตลาดสด 

ซ่ึงเป็นย่านการค้าที่สําคัญของตําบลนครชุมและพ้ืนที่ใกล้เคียง จึงมีประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเข้ามาจับจ่าย
ใช้สอยโดยรถยนต์ส่วนตัว ทําให้มีจํานวนยานพาหนะเพ่ิมมากข้ึน แต่สภาพพ้ืนที่มีจํากัดทําให้พ้ืนผิวถนนบริเวณ
ไหล่ทางที่ใช้เป็นที่จอดรถมีไม่เพียงพอ ทําให้การจราจรแออัด จึงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข 
        2.1.4  ไฟสัญญาณเตือน (ไฟเหลืองกระพริบ)/ป้ายจราจร 
      ในตรอก/ซอย  ภายในชุมชนหลาย ๆ  แห่งมีความสุ่มเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุสูง  ซึ่งเกิดจากไม่มีสัญญาณเตือนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน  บางรายขับขี่ยานพาหนะด้วยความประมาท  
ทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตําบลนครชุมจึงสํารวจและติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือน  
รวมถึงมีป้ายจราจรแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความระมัดระวังมากข้ึนเมื่อสัญจรภายในชุมชน   

            2.2 ด้านสังคม 
   2.2.1  ปรับปรุงและเพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะ  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

                                          ลักษณะของปัญหา  สวนสาธารณะที่มีอยู่ของเทศบาล  ยังมีเครื่องเล่นหรือ 
เครื่องเล่นสําหรับเด็กและเครื่องออกกําลังกายสําหรับผู้ใหญ่ไม่เพียงพอ ที่มีอยู่แล้วก็มีการชํารุดเสียหาย
บางส่วน ทําให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ที่นั่งพักผ่อนในบริเวณสวนสาธารณะ การให้บริการ
ด้านห้องน้ําและจุดบริการน้ําดื่มสะอาดยังไม่เพียงพอต่อประชาชนที่มาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น  
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                      2.2.2  การเพิ่มอุปกรณ์กีฬา /สถานที่ออกกําลังกาย 
                                          ลักษณะของปัญหา สถานที่เล่นกีฬา/อุปกรณ์การออกกําลังกายที่มีอยู่      
ไม่ครอบคลุมชนิดกีฬาที่มีผู้ต้องการเล่นหรือออกกําลังกาย เนื่องจากความต้องการหรือความถนัด ความชอบ
กีฬาแต่ละชนิดของแต่ละคนแตกต่างกัน ทําให้สถานที่มีอยู่แล้วไม่เพียงพอ และเนื่องจากหลายชุมชนมีความ
ต้องการอุปกรณ์การออกกําลังกายในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ เพ่ือลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปออกกําลังกาย จึงยังคงเป็นความต้องการที่เทศบาลตําบลนครชุมจะดําเนินการจัดหาและติดตั้งให้ใน
โอกาสต่อไปข้างหน้า  
                                 2.2.3  การให้การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  
                                          ลักษณะของปัญหา การแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มาจากแมลงวัน ยุง      
ที่สร้างความเดือดร้อนและรําคาญแก่ประชาชนเกือบทุกฤดูกาล ทางเทศบาลได้เข้าไปดําเนินการควบคุม 
ป้องกันโดยรณรงค์  ในเรื่องของการกําจัดลูกน้ํายุงลาย และควบคุมกําจัดแมลงวันที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ
ต่าง ๆ  

           2.3 ด้านเศรษฐกิจ 
                                 2.3.1 ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
                                ลักษณะของปัญหา ปัจจุบันแบ่งกลุ่มออกได้เป็น  1) กลุ่มผู้ค้าในตลาด
สาธารณะ 2) กลุ่มประชาชนในชุมชนที่ต้องการเพ่ิมรายได้  3)  กลุ่มหาบแร่ แผงลอย ซึ่งกลุ่มทั้งหมดมีทั้ง
ประชาชนในเขตและนอกเขตเทศบาลมาประกอบอาชีพ โดยเทศบาลจะบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน อีกทั้ง
การสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้สามารถมีทักษะการประกอบอาชีพ  การประกอบกิจการ  การหาช่องทางจําหน่าย
สินค้า  เพิ่มการประสานงาน/บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างรายได้มากยิ่งข้ึน  

                     3. การพัฒนาจากแนวนโยบาย  
                       เทศบาลตําบลนครชุม ได้ พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลฯ  โดยนํา
แนวนโยบายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด / อําเภอ และแนวนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลฯ  มาดําเนินการ   โดยกําหนดกรอบ
การบริหารงานเพ่ือตอบสนองตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถตอบโจทย์การพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆได้ 

                    4. การพัฒนาจากศักยภาพ 
            เทศบาลตําบลนครชุม  มุ่งการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว  ซึ่งจังหวัดกําแพงเพชรได้ให้
สําคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษ  เนื่องจากศักยภาพท่ีมีอยู่ของเทศบาลที่สําคัญจะประกอบด้วย 
        4 .1 สถานที่ โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   ในเขตเทศบาล  มี โบราณสถาน  
โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญและมีวัติศาสตร์ที่ยาวนาน  คือ  วัดพระบรมธาตุ วัดสว่างอารมณ์ บ้าน
ห้าง ร.5  กําแพงเมือง  คูเมืองต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในเขตเทศบาล   
                       4.2 งานประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น  ที่เป็นประเพณีสําคัญของจังหวัด ที่ประชาชน
ทั่วไป  ทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาเที่ยวชมเป็นประจําทุก ๆ ปี  เป็นจุดหนึ่งที่ทางเทศบาลให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้คงอยู่ตลอดไป เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชม พักค้างคืน และจับจ่ายใช้
สอยในเขตเทศบาล เช่น ตลาดย้อนยุคนครชุม งานเพ็ญเดือนสาม (วัดพระบรมธาตุฯ) งานเพ็ญเดือนสี่ (วัดสว่าง
อารมณ์) ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนจํานําพรรษา เป็นต้น    
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   เทศบาลต าบลนครชุม 
 

38    

      3.2.1  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนา
ในอนาคตของเทศบาล   
       แนวทางและนโยบายการบริหารงานของเทศบาลต าบลนครชุม 

       1. แนวทางในการบริหารงานเทศบาลต าบลนครชุม 
1. คืนชีวิตให้คลองสวนหมากด้วยการผันน้ําจากแม่น้ําปิงเข้าสู่คลองสวนหมากมายังวัดสว่าง

อารมณ์ผ่านฝายน้ําล้นหน้าวัดพระบรมธาตุลงสู่แม่น้ําปิง 
2. สนับสนุนส่งเสริมให้วัดพระบรมธาตุจัดให้มีตลาดน้ํา เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ และการ

ท่องเที่ยว จัดหาสถานที่สร้างศูนย์วัฒนธรรมบริเวณหมู่ 3 ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนที่ยั่งยืน 
3. จัดทําตลาดนครชุมให้เป็นแหล่งส่งเสริมอาชีพการค้าขาย ย้อนอดีตตลาด 100 ปี นคร

ชุม 
4. พัฒนา ปรับปรุงให้เขตเทศบาลตําบลนครชุมเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดให้มีสวนดอกไม้

ประดับรมิทาง จัดหา จัดทําสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน 
5. จัดระบบขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลตําบลนครชุม โดยมีรถรับส่งนักเรียน ประชาชน 

ครอบคลุมในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง 
6. ร่วมมือกับตํารวจตรวจดูแลความสงบเรียบร้อย และจัดให้มีเทศกิจ หรือ อปพร. และ

ดําเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามสถานที่จุดสําคัญ 
  3.2.2  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็น          
การพัฒนา  ที่สอดคล้องจากนโยบายและแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลนครชุม  ได้น ามาจัดให้มี
โครงการพัฒนาในด้านการพัฒนาต่าง ๆ  ดังนี้.- 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  ปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม 

     1.2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน  ระบบการระบายน้ํา  ไฟฟ้าแสงสว่าง 
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล และสอดคล้องกับผังเมืองที่วางไว้  

  2. ด้านสาขาการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
                               2.1 ส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและ
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อตั้งแต่ตั้งครรภ์  พัฒนาตามวัยอย่างเหมาะสม 
                               2.2 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ สุขอนามัยแก่ประชาชน 
                          2.3 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือเป็นแกนนําด้านสุขภาพในการร่วม
ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาสุขภาพประชาชน  สามารถจัดบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานในชุมชนได้ และมีบทบาทในการมี
ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้ประชาชนทั่วไปอีกด้วย                                                
                              2.4 พัฒนากระบวนการทํางานเชิงรุก โดยยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาและพัฒนาระบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านเวทีประชาคม/เครือข่ายองค์กรสุขภาพต่าง ๆ ศูนย์การเรียน
ชุมชนฯลฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง                        
                              2.5 จัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะตามระบบหลักวิชาการ 
                              2.6 ปรับปรุงและยกระดับการพัฒนาการให้บริการสาธารณะสุข 
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3. ด้านการรักษาส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  การกีฬาและนันทนาการ การ
ท่องเที่ยว 
                             3.1 ส่งเสริมการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น     
อันสอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา นันทนาการ กิจกรรมที่ เสริมสร้างความสามัคคี 
ปรองดอง 
ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
    3.3 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน
เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพ่ือรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว  

  4. ด้านการพัฒนาการศกึษา 
                                4.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้และรองรับประชาคมอาเซียน 
                                4.2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
                                4.3 ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างรอบด้าน และมีความเป็น
มืออาชีพ 
   
  5. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                                 5.1 จัดให้มีการปรับปรุงและเพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะให้เพียงพอต่อจํานวน
ประชากร  เพื่อเป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่น  
                                 5.2 รณรงค์ปลูกจิตสํานึก หรือสร้างความตระหนักให้ประชาชน มีส่วนร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล 
                                 5.3 จัดให้มีการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือให้ความร่มรื่นสวยงาม ลดภาวะ   
โลกร้อน 

  6. ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพในการทํางานของบุคลากรและการบริหารการจัดการองค์กร 
                                 6.1 ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาของเทศบาล  และเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ ทุกภาคส่วน ในการเสนอแนวคิดการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน 
                                 6.2 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนและปฏิบัติงาน  
                                 6.3 สร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และพัฒนาเทคโนโลยี
เครื่องใช้ให้ทันสมัยเพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
  7. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

         7.1  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง   
                                7.2 สร้างกลไกการพัฒนาชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข
ภายใต้หลักการดํารงชีวิตอยู่อย่างเศรษฐกิจแบบพอเพียง    
        7.3 ดูแลการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส    
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   3.2.4 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis 

           - เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุมคามหรือข้อจํากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของเทศบาลตําบลนครชุม รวมทั้งการวิเคราะห์  จุดอ่อน จุดแข็ง 
ของเทศบาลฯ  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในเทศบาลฯ  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของเทศบาลฯ 
ในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต  
   

    1. การประเมินปัจจัยภายในสภาพองค์กร 
 1.1   จุดแข็ง  ( S : Strength ) 

   1. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ตั้งใจที่จะบริหารและพัฒนาเทศบาลให้
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  บริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ 
   2. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนและให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งเทศบาลมี
สถานศึกษาเป็นของตนเอง  ในระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยดําเนินการอย่าง
เป็นระบบและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
   3. การแบ่งเขตชุมชนของเทศบาลฯ  ได้แบ่งเขตพ้ืนที่ชุมชนออกเป็น 11 ชุมชน         
ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาลฯ โดยมีประธานชุมชนเป็นผู้นําการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง ทําให้
สามารถให้การบริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง 
   4. ผู้บริหารมีสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานอ่ืน / องค์กร / กลุ่มต่างๆ เป็นอย่างดี    
จึงสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   5. ในเขตเทศบาลฯ มีการจัดงานประเพณีที่มีเอกลักษณ์ อาทิ ตลาดย้อนยุคนครชุม 
งานประเพณีเพ็ญเดือนสาม (วัดพระบรมธาตุ) ประเพณีเพ็ญเดือนสี่ (วัดสว่างอารมณ์)  งานประเพณีลอย
กระทง  งานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก ทําให้มีเม็ดเงิน
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
   6. เทศบาลฯ มีประชากรประมาณ 7,000  คน  เป็นเมืองสงบและประชาชนมีวิถี
ชีวิตที่เรียบง่าย เป็นสังคมแบบเครือญาติ  มีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่ต่างสืบทอดกันมารุ่นบรรพชนแต่
สามารถผสมผสานกลมกลืนกันด้วยดี จึงทําให้การบริหารจัดการเทศบาลเป็นไปอย่างราบรื่น 
   7. เทศบาลฯ มีเครือข่ายองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการเทศบาลตําบลนครชุม เช่น เครือข่าย อสม. เครือข่าย 11 ชุมชน  เครือข่ายอาสาสมัครสตรี กลุ่มพ่อค้า
แม่ค้าตลาดย้อนยุค ชมรมผู้สูงอายุ  เป็นต้น 
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1.2 จุดอ่อน  ( W : Weakness ) 
   1. ความไม่เพียงพอของงบประมาณในการก่อสร้าง / ปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว หรือโครงการขนาดใหญ่  ด้วยสถานะการคลังของเทศบาลใน
ปัจจุบันยังมีข้อจํากัดด้านงบประมาณลงทุนสําหรับโครงการที่ใช้งบประมาณสูง ทําให้จําเป็นต้องชะลอการ
ดําเนินการ และหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
   2. พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเป็นพ้ืนที่เชิงอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์  และเป็นเขตเมือง  
ทําให้การพัฒนาทําได้ยาก  เพราะติดขัดระเบียบ / กฎหมาย / ข้อบังคับ 
   3. เขตพ้ืนที่เทศบาลส่วนใหญ่เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สําคัญ ที่ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้าง ทําให้ประชาชนมีเวลาว่างไม่ตรงกัน จึงทําให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆยัง
ขาดความพร้อมเพรียง และยังขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนเท่าท่ีควร 
   4. การพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานภายนอก  ยังขาดการ
ประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากเจ้าหน้าที่โยกย้าย  ทําให้กิจกรรมการพัฒนาบางอย่างต้องชะลอตัวลง 
กิจกรรมการพัฒนาจึงไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
   5. การพัฒนาท่องเที่ยวในเขตจังหวัดยังขาดการบูรณาการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านการให้บริการรถประจําทางที่ผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีน้อย และ
ให้บริการเฉพาะเวลา ทําให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่ างชาติที่
เดินทางมาท่องเที่ยวตามลําพัง  

                          2. การประเมินปัจจัยภายนอกสภาพองค์กร 

      2.1  โอกาส  ( O : Opportunities ) 
   1. นโยบายของรัฐบาลบางประเด็นเอ้ือต่อการพัฒนาเทศบาลฯ  อาทิ  การ
ปราบปรามยาเสพติด  การพัฒนาด้านการศึกษา  ด้านการท่องเที่ยว  ให้เป็นวาระแห่งชาติ  เป็นต้น 
   2. มีการบูรณาการการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ ที่ช่วย
สนับสนุนด้านการบริการและวิชาการ  ทําให้การพัฒนาการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
   3. เทศบาลตําบลนครชุม มีคลองสวนหมากไหลผ่าน มีทัศนีย์ภาพที่สวยงาม เหมาะ
เป็นแหล่งทอ่งเที่ยว  พักผ่อน และออกกําลังกายที่สําคัญ 
   4. การเพ่ิมอัตราค่าแรงงานขั้นต่ํา 300 บาท ทั่วประเทศ ทําให้การเคลื่อนย้าย
แรงงานลดลง    
   5. เทศบาลตําบลนครชุมมีสถาบันการศึกษาที่สามารถรองรับจํานวนนักเรียน/
นักศึกษาในเขตเทศบาลฯ ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให้เด็ก เยาวชนใน
ท้องถิ่น และเป็นส่วนสําคัญในการช่วยยกระดับการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอีกทางหนึ่ง      

     2.2  อุปสรรค์  ( T : Threats ) 
       1. การพัฒนาตามนโยบายที่ผู้บริหารได้หาเสียงไว้ไม่สามารถดําเนินการได้โดยเร็ว 
เนื่องจากข้อจํากัดด้านงบประมาณท่ีมีไม่เพียงพอต่อการลงทุน 
   2. สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนส่งผลต่อการปรับลดงบประมาณ  ด้านเงินอุดหนุนจาก
ส่วนกลางให้แก่ส่วนท้องถิ่น  ทําให้โครงการพัฒนาขาดความต่อเนื่อง  
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        3. มีการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่มีการถ่ายโอนเจ้าหน้าที่
ตามไปด้วย  ทําให้บุคลากรท้องถิ่นประสบปัญหาเรื่องความรู้  ความเข้าใจในเนื้องานนั้นๆ อย่างถูกต้องและ
แม่นยํา 
   5. ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีความเข้าใจในการให้ความสําคัญของการร่วมคิด 
ร่วมพัฒนาและร่วมแก้ไขปัญหายังไม่ถ่องแท้  ทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างแท้จริง 
   6. นโยบายการเพ่ิมอัตราค่าแรงขั้นต่ําของรัฐบาล ทําให้มีผลกระทบต่อการจ้างงาน
ลดลงโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง  เนื่องจากไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายค่าแรงงานได้ ทําให้เกิด
ปัญหาการว่างงานของผู้ที่จบการศึกษาและไม่สามารถหางานทําได้ 
   7. นโยบายการควบคุมการเพ่ิมของจํานวนประชากร ทําให้ประชากรที่อยู่ในวัย
แรงงานลดลง ประชากรที่สูงอายุมีมากขึ้น ทําให้ขาดแคลนวัยแรงงาน  จึงเป็นสาเหตุที่ทําแรงงานในท้องถิ่น 
หาไดย้ากขึ้น 
   8. สภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวน  เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุ่นแรง
มากขึ้น ทําให้เกิดภัยพิบัติขึ้น เช่น น้ําท่วม ความแห้งแล้ง ส่งผลประชาชนเกิดความเดือดร้อน ทําให้ทาง
ราชการต้องจัดสรรงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือ  เป็นผลให้งบประมาณการพัฒนาของเทศบาลตําบลนครชุมที่
เคยได้รับลดลงไปด้วย 
 

----------------------------------------- 
วิสัยทัศน์  (vision)  และ พันธกิจ (mission) การพัฒนา 
 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลนครชุม 
 

“เมืองน่าอยู่ คู่เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์” 
 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น   
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ    

ต่อความต้องการของประชาชน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. สร้างระบบการบริหารการจัดการโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมความ

ร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 
2. เพ่ือให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม เพียงพอกับความต้องการ

ของประชาชน 
3. เพ่ือก่อสร้างและบํารุงรักษาถนน ให้มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งการจัดการ

ด้านจราจร 
4. เพื่อติดตั้งและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
2. เพ่ือให้เกิดมีการจ้างแรงงานในท้องถิ่น 
3. ประชาชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริมและขยายโอกาสทางอาชีพมากขึ้น 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. เพ่ือการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ เพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืน 
2. สภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลฯ ดีขึ้น 
ด้านการพัฒนาสังคม 
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝังและ   

ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าศิลปวัฒนธรรม      
ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานในทุกชุมชน โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน 
4. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
5. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
6. เพ่ือให้ประชาชนหันมาใส่ใจเรื่องการออกกําลังกาย และเลือกบริโภคอาหารที่ปราศจาก

สารพิษตกค้าง 
7. เพ่ือให้คนในท้องถิ่นได้รับโอกาส ประสบการณ์ ทักษะด้านต่าง ๆ ที่ดี ที่จะสามารถนําไปใช้

ในชีวิตประจําวันได้ 
8. เพ่ือให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือดูแลทั่วถึงจากเทศบาลฯ เช่น ได้รับเบี้ย

ยังชีพ 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาล และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติ งานให้มีความ

พอเพียงทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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2. เพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ

อ่ืนๆ เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา 
4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

------------------------------------- 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 - 2562) 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
ของ อปท. 

ในเขต 
จังหวัด

ก าแพงเพชร 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
เทศบาล
ต าบล 
นครชุม 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ผลผลติ/ 
โครงการ 

1.การพัฒนาภูมิทัศน์
เมืองและโครงสร้าง

พื้นฐาน 

2.การสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.การพัฒนาด้านการศึกษาในทุก
ระดับ เพื่อการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

4. การพัฒนา
ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

5. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน 

6.การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กร 

7.การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนา
ระบบการให้บริการสาธารณสุข 

8.การส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม กีฬา 
นันทนาการและการท่องเท่ียว 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุงฯถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ าและรางระบายน้ า 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุงฯ สิ่งสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
3. การพัฒนาระบบจราจร     ฯลฯ 
4.  การวางแผนจัดท าผังเมือง  
5.  การพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
6. การพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
7.  การพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของเมือง 
 
 

ปรับปรุง และพัฒนา  ระบบบริการสาธารณะ 
ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ พัฒนา
ภูมิทัศน์เมือง และโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้
มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศโดยบูรณาการการพัฒนาร่วมกับภาคส่วน  
ต่าง ๆ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระบวนการสร้าง
เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน สร้าง
เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทั้งระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

สง่เสริม สนบัสนุนการอนรุักษ์ ฟื้นฟูกจิกรรมทางวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน เพื่อประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว และสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 

สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข 

ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลและ
เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด

ก าแพงเพชร 

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร

ปลอดภัย 

ส่งเสริม พัฒนาและบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสู่สากล 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านคุณภาพการผลิตการแปรรูป

และการตลาดสนิค้าเกษตร 

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ที่เอือ้ตอ่การเกษตร การทอ่งเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตที่ด ี

พัฒนาการทอ่งเที่ยวให้เป็นฐาน
การสร้างรายได้ของจังหวัด 

โครงสร้างพื้นฐานมีศักยภาพ
และเอื้อต่อการเกษตรและ 

การท่องเที่ยว 

สังคม/ชุมชน และความอยู่ดีมีสุข
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและมีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

1. การพัฒนาแหล่งเงินทุนในชุมชน 
2.  สร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง    ฯลฯ 
 

1. พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
2. พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ปี 
3. พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่ความ
เป็นสากล 
4. การพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศ ฯลฯ 
5. การพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
6. พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   7. การพัฒนาความร่วมมือและสร้างเสริมการเรียนรู้เรื่อง
ประชาคมอาเซียน  

        แก่ประชาชนทั่วไป 
 
 
 

การจดัวางผังเมือง
และพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

การส่งเสรมิการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา ท้องถิน่ 

การส่งเสรมิเศรษฐกจิ
พอเพียงและพฒันา
เกษตรปลอดสารพิษ 

การส่งเสรมิสุขภาพ
อนามัยคุณภาพชวีิต
ของประชาชนและ

สังคมเข้มแข็ง 

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดลอ้มและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

การยกระดับคุณภาพ
แหล่งทอ่งเที่ยว และ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 

การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองท้องถิ่นให้มี

ประสิทธภิาพและธรรมาภิบาล 

1. การควบคุม ดุแลด้านมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบ าบัด
น้ าเสีย     ฯลฯ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
4. การบ าบัดและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ ของ
ชุมชน/องค์กรชุมชน 
2. การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย 
3. การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบ ฯลฯ   
เรียบร้อยฯ 
4. การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงาน 
2. การบริหารจัดการด้านบุคลากร 
3. ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
4. การวางแผนเพื่อการพัฒนาองค์กร 
5. การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณและ
มิใช่งบประมาณ 
 
 

1. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยฯ 
2. การพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ฯ 
3. การพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 
4. งานพัฒนาสุขาภิบาลฯ 
 
 

1. การส่งเสริมกิจกรรมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมฯ 
2. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว   ฯลฯ 
3. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 
 

1.โครงการก่อสร้าง,ปรับปรุง
ถนน ท่อ/รางระบายน้ า การ
ขยายเขตไฟฟ้า 
2.โครงการติดตั้ง ปรับปรุง
สัญญาณไฟจราจร 
3.โครงการพัฒนาระบบผังเมือง
ฯ 

1. โครงการจัดตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์ กองทุนชุมชน 
2. โครงการฝึกอบรม
อาชีพ    ฯลฯ 

1. สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก 
2.ยกระดับคุณภาพครูฯ 
3. พัฒนาระดับคุณภาพ
โรงเรียน    ฯลฯ 

1. การควบคุม
มลภาวะ มลพิษ 
2. ระบบบ าบัด/
รวบรวมน้ าเสีย ฯลฯ 

1. ส่งเสริมความรู้
แกนน าชุมชน 
2. สร้างความ
เข้มแข็งชุมชน ฯลฯ 

1.พัฒนาระบบ
บริการอปท. 
2. เสริมสร้างความรู้
บุคลากร ฯลฯ 

1. ให้ความรู้/บริการ
สาธารณสุข 
2. ส่งเสริมสุขภาพ  
ฯลฯ 

1. ส่งเสริม สืบสาน 
ประเพณี วัฒนธรรม 
2. ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว  ฯลฯ 
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3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Strategy  Map 

“เทศบาลต าบลนครชุม เมืองน่าอยู่ คู่เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์” วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการ
พัฒนา 

1. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและ
ต อ บ ส น อ งค ว าม ต้ อ งก าร ข อ ง
ประชาชน 
 

2. ส่งเสริมและพัฒนางานบริการ
สาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 

3. สร้างสังคมเข้มแข็งและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน
ภายใต้ความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม  วัฒนธรรมและวิถีประชาธิปไตย 
 

4. พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
องค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สังคมเมืองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมให้
มีคุณธรรม  จัดระเบียบชุมชน  
รักษาความสงบเรียบร้อย  เพื่อ
มุ่งสู่เมืองน่าอยู่  อย่างยั่งยืน 
 

6. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้อย่างยั่งยืน  เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  
คงความสมดุลทางธรรมชาติเพื่อสร้าง
คุณ ค่ าที่ เชื่ อมโยงกับการพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างสอดคล้อง
กลมกลืน 
 

8. พัฒนาการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของการให้บริการด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ
ในเขตพื้นที่ 
 

9. ส่งเสริมการลงทุน พาณิชย 
กรรมและการท่องเที่ยว 
 

ปรับปรุง และพัฒนา  ระบบบริการสาธารณะ 
ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ พัฒนา
ภูมิทัศน์เมือง และโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้
มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็น
เลิศโดยบูรณาการการพัฒนาร่วมกับภาคส่วน  ต่าง ๆ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระบวนการสร้างเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน สร้าง
เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทั้งระบบและนอกระบบให้ได้
มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริม สนบัสนุนการอนรุักษ์ ฟื้นฟูกจิกรรมทางวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน เพื่อประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว และสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 

สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข 

ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลและเกิด
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

1.การพัฒนาภูมิทัศน์เมือง
และโครงสร้างพื้นฐาน 

2.การสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.การพัฒนาด้านการศึกษาในทุก
ระดับ เพื่อการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

4. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

5. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน 

6.การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กร 

7.การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข 

8.การส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม 
กีฬา นันทนาการและการท่องเท่ียว 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุงฯ
ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ าและรางระบาย
น้ า 
2.ก่อสร้าง ปรับปรุงฯ สิ่ง
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
3.การพัฒนาระบบจราจร 

ฯลฯ 

1.การพัฒนาแหลง่
เงินทุนในชุมชน 
2. สร้างเสริมความ
เข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  ตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง  

ฯลฯ 
 

1.พัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย 
2.พัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระบบ 12 ปี 
3.พัฒนาระบบ
การศึกษาของท้องถิ่น
เพื่อน าไปสู่ความเป็น
สากล 

ฯลฯ 

1.การควบคุม ดุแล
ด้านมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม 
2.ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการ
บ าบัดน้ าเสีย 
3.ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบจัดการ
ขยะมูลฝอยฯ   ฯลฯ 

1.การพัฒนาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งฯ ของ
ชุมชน/องค์กรชุมชน 
2.การเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมาย 
3.การจัดระเบียบ
สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อยฯ 

1.ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงาน 
2.การบริหาร
จัดการด้าน
บุคลากร 
3.ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดเก็บ
รายได้    ฯลฯ 

1.การส่งเสริม
สุขภาพอนามัยฯ 
2.การพัฒนา
บุคลากรด้าน
การแพทย์ฯ 
3.การพัฒนา
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 

ฯลฯ 

1.การส่งเสริม
กิจกรรม
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมฯ 
2.การพัฒนา
และปรับปรุง
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

 
 

ฯลฯ 
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บทท่ี  4   

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิทัศน์เมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 

 
• พันธกิจ  ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและตอบสนอง 

  ความต้องการของประชาชน 
 

• เป้าประสงค์ ปรับปรุงและพัฒนา ระบบบริการสาธารณะ  ระบบสาธารณูปโภค  ระบบสาธารณูปการ
  พัฒนาภูมิทัศน์เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  -  ร้อยละของเส้นทางในการคมนาคมบนเส้นทางสายหลัก และทางถนนรอง ซอย ได้รับการดูแล  
     บ ารุงรักษา 
  -  มีการให้บริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในชุมชน  เช่น  ไฟฟ้า  ประปา
     และระบบพื้นฐานต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนครอบคลุมครบ  11  ชุมชน 
 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาถนน สะพาน  
ทางเท้า ท่อระบายน้ าและรางระบายน้ าและท่า
เทียบเรือ 

- จ านวนถนนที่ก่อสร้างและซ่อมแซม 
- จ านวนถนนพร้อมท่อระบายน้ าที่ก่อสร้าง 
- จ านวนถนนพร้อมท่อระบายน้ าที่ก่อสร้าง 
- จ านวนถนนที่ขยายผิวจราจร 
- จ านวนการก่อสร้างท่อระบายน้ า   ฯลฯ 

1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสิ่ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้าง  
อ่ืน ๆ 

- จ านวนการติ ดตั้ งและขยายเขตไฟ ฟ้ า/ไฟ ฟ้ า
สาธารณะ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่    

- การก่อสร้างและควบคุมอาคารเป็นไปตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

1.3  การพัฒนาระบบจราจร 

- จ านวนติดตั้ง, ปรับปรุง,ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร 
- จ านวนติดตั้ง, ปรับปรุง,ซ่อมแซมเครื่องหมายบังคับ
การจราจร 
- จ านวนติดตั้ง, ปรับปรุง,ซ่อมแซมไฟฟ้าถนน  ฯลฯ 
- ตัวเลขสถิติในการเกิดอุบัติเหตุจากสัญญาณไฟจราจร
ลดลง 
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• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.4  ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง 
- การควบคุมอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวง 
- จ านวนการจัดท าเทศบัญญัติ/ผังเมืองรวม 

1.5  การพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค/ระบบ
ประปา 

- จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ 

1.6  การพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติและระบบ
ชลประทาน 

- ระยะทางความยาวของการก่อสร้าง บ ารุงรักษา
เขื่อนหินป้องกันตลิ่งริมแม่น้ า 

1.7  ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของเมือง 

- ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการ 
พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของเมือง 
-จ านวนครั้งที่สวนสาธารณะได้รับการดูแล ปรับปรุงให้
มีความสวยงาม เหมาะสม 

• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 -  กองการช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐาน ที่เอ้ือต่อการเกษตรและการ 
    ท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนา 
             ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
• พันธกิจ  สร้างสังคมเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

  ภายใต้ความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและวิถีประชาธิปไตย 
 

• เป้าประสงค์ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
  พอเพียง 

 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  -  ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
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• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.1 การพัฒนาแหล่งเงินทุนในชุมชน 

- จ านวนกลุ่มออมทรัพย์ที่มีการจัดตั้ง 
- จ านวนกองทุนชุมชนเมืองที่จัดตั้งใหม่ได้รับเงินการ
จัดสรรเงินกองทุน 
- จ านวนจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน, ธนาคารชุมชน 
- จ านวนครั้งในการส่งเสริมการเรียนรู้, การจัดการ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
แหล่งเงินทุนในชุมชน 
- จ านวนจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาอาชีพ ฯลฯ 

2.2 สร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- จ านวนครั้งในการจัดฝึกอบรมอาชีพ 

- จ านวนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จ านวนครั้งผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสินค้า 
- จ านวนครั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมองค์กร
ภาคเอกชนและภาครัฐ   เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 
- จ านวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนพ่ึงตนเอง ฯลฯ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 -  ส านักปลัดเทศบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้า 
    เกษตรปลอดภัย 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา    
   เกษตรปลอดสารพิษ 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

• พันธกิจ  ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน  เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
  อาเซียน 
 

• เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบและนอกระบบให้ได้
  มาตรฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  -  ร้อยละของเด็ก เยาวชนที่ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ภาคบังคับ 
  -  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับ 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.1 พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

- ร้อยละ 100 ของเด็กเล็กที่ได้รับการส่งเสริมอาหาร
เสริมนม อาหารกลางวันส าหรับเด็ก 
- จ านวนครั้งที่ได้รับการสนับสนุน/อุดหนุนและส่งเสริม
การศึกษาเด็กปฐมวัย 

3.2 พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบ 12 ปี 

- จ านวนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลที่ ได้รับการ
ส่งเสริมสื่อการเรียน 
- จ านวนครั้งในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับอาหารเสริม อาหาร
กลางวันส าหรับนักเรียน 
- จ านวนครั้งในการสนับสนุนภาครัฐและเอกชนใน
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 
- ร้อยละในการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างรอบด้าน และมีความเป็นมืออาชีพ 
- จ านวนทุนที่สนับสนุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์   ฯลฯ 

 
 
 
 
 
3.3 พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพ่ือ
น าไปสู่ความเป็นสากล 

- จ านวนสถานศึกษาที่พัฒนายกระดับคุณภาพให้เป็น
สถานศึกษามาตรฐานสากล 
- จ านวนครั้ งในการพัฒ นาความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่ความ
เป็นสากล 
- จ านวนสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
- ร้อยละในการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- จ านวนศูนย์อาเซียนศึกษาที่ส่งเสริมในการจัดตั้ง 
- จ านวนครั้ง ในการสนับสนุนความร่วมมือกับองค์กร
ภาคเอกชนให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่าง
ประเทศ เพ่ือขยายโอกาสให้เด็ก เยาวชนในเขตเทศบาล
ได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิต  ฯลฯ 
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3.4 การพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนไปสู่ความ 
เป็นเลิศ 

- จ านวนนวัตกรรมที่สร้างเพ่ือการเรียนรู้ 
- จ านวนงานวิจัยในโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนา 
- ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอัจริย
ภาพของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
- จ านวนครั้งในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและผู้ปกครองของนักเรียน 
- จ านวนครั้งในการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
- จ านวนภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
- จ านวนสถานศึกษาที่ มี ก ารก่ อสร้ าง  ป รับป รุ ง  
ซ่อมแซมและพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัด   ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
3.5  การพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

- จ านวนการสนับสนุนสถานศึกษามีการก่อสร้าง 
ปรับปรุง  ซ่อมแซมและพัฒนาสิ่ งสาธารณู ปโภค 
สาธารณูปการต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัด   ฯลฯ 
- จ านวนการสนับสนุนวัสดุ  ครุภัณฑ์  สื่อการเรียนการ
สอน และส่งเสริมกีฬาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
- ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- จ านวนภาคีเครือข่ายที่สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริม
ในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
- จ านวนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    
ที่ได้รับการส่งเสริม       ฯลฯ 

3.6 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยเพ่ือเสริมสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- จ านวนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่มี
การจัดตั้ง 
- จ านวนอินเตอร์เน็ตชุมชนเพ่ือประชาชนที่มีการจัด
ให้บริการ 
- จ านวนครั้งในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
- จ านวนระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือให้ เข้าถึง
ประชาชน ที่ได้รับการพัฒนา   ฯลฯ 
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3.7 การพัฒนาความร่วมมือและ 
สร้างเสริมการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน  
 แก่ประชาชนทั่วไป 

 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
-จ านวนครั้งที่อบรมเตรียมความพร้อมชุมชนเพ่ือการ
ปรับตัวสู่ประชาคมอาเซียน 
-ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 -  กองการศึกษา, สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 

• ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม  พัฒนาการผลิตและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มี 
    คุณภาพสู่สากล 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา  
   ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  -  การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับ 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

• พันธกิจ  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ คงความสมดุล  
  ทางธรรมชาติเพื่อสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่าง 
  สอดคล้องกลมกลืน 
 

• เป้าประสงค์ ส่งเสริม  สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีความสมดุล
  และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

 

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  -  การดูแล  รักษาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  เช่น  การเก็บขนขยะก าจัดขยะมูลฝอย, การบ าบัด
    น้ าเสียจากครัวเรือน 
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• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

4.1 การควบคุม ด้านมลพิษ 

- จ านวนครั้งที่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ า  อากาศ
และเสียง 
- จ านวนครั้งที่มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน
เรื่องการป้องกันมลภาวะสิ่งแวดล้อม 

4.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบ าบัดน้ าเสีย 

- น้ าเสียที่บ าบัดแล้ว มีค่าBODไม่ เกินมาตรฐานที่
ก าหนด 
- จ านวนครั้งในการบ าบัดน้ าเสียในแหล่งน้ าสาธารณะ 

- จ านวนบ่อดักไขมันที่มีการติดตั้ง   ฯลฯ 

4.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

 

- การฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล  

- ไม่มีจ านวนขยะตกค้าง ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ประชาชน 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ เทศบาลจัดขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ    ฯลฯ 

4.4 การบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนช่วย    
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- จ านวนครั้งที่มีการส ารวจระบบระบายน้ าในเขต
เทศบาล 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

4.4 การบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม   (ต่อ) 

- จ านวนงานมีการติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
- จ านวนงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการปรับปรุง ฟ้ืนฟู เมื่อประสบ
ภัยพิบัต ิ
- จ านวนกิจกรรม/โครงการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินรกร้าง ว่างเปล่าและท่ีสาธารณะประโยชน์
ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ เทศบาลจัดขึ้นให้แก่
ประชาชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

 
• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 -  กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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• ความเชื่อมโยง 

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้า 
   เกษตรปลอดภัย 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ 
   ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างย่ังยืน 

 
• พันธกิจ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณธรรม  จัดระเบียบชุมชน  รักษาความสงบเรียบร้อย  

 เพ่ือมุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  

• เป้าประสงค์ การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  โดยบูรณาการการพัฒนา
  ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระบวนการสร้างเสริมการมีส่วน
  ร่วมของประชาชน 

 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  -  จ านวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมระหว่างเทศบาลและชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

5.1 การพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาศักยภาพของชุมชน/องค์กรชุมชนใน
ทุกด้านภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมการให้ความรู้แกนน าชุมชน ประชาชน 
องค์กรชุมชนในด้านต่าง ๆ 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุน
การจัดตั้งภาคีเครือข่ายชุมชน 
- จ านวนครั้งการจัดให้มีการประชาคม โดยเทศบาล
สนับสนุนงบประมาณให้กบัชุมชน 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ เทศบาลสนับสนุน
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน องค์กรชุมชน 
เครือข่ายในด้านต่าง ๆ 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารของท้องถิ่น 
- จ านวนครั้งที่กลุ่มคณะกรรม  กรรมการกองทุน
ชุมชน  อสม.  อปพร.  กรรมการพัฒนาบทบาทสตรี 
ฯลฯ การได้รับการอบรมและส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพ        ฯลฯ 
- จ านวนครั้งในการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย  เช่น  
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  เทศบัญญัติ
ให้แก่ประชาชน  
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

5.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน 

-  จ านวนครั้ง/สื่อที่มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค    ฯลฯ 

 -  จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรมการบูรณาการป้องปราม
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ของ 
ศพส.ทม.กพ. 

5.3 การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ร้อยละผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้รับการรักษาฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
- จ านวนครั้งที่มีในการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
แบบบูรณาการ 

 - จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
- จ านวนเครือข่ายอาสาสมัครด้านต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  เช่น  อาสาสมัครต ารวจ
บ้าน  อาสาคุมประพฤติ    อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เครือข่ายประชาชนต้านภัยยาเสพติด 
- จ านวนครั้งที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
- จ านวนชุมชนที่มีการจัดสวัสดิการสังคม   ฯลฯ 

5.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติ 

- จ านวนครั้งที่ ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการ
ป้องกันอุบัติภัย/ภัยพิบัติ 
- จ านวนครั้งที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน
อัคคีภัย รวมทั้งการดับเพลิงเบื้องต้น 
- จ านวนครั้งในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยของเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
- จ านวนครั้งที่มีการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
- จ านวนครั้ งในการให้ความรู้  ความเข้าใจ แก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต่อสภาวะวิกฤติ 
 - จ านวนครั้งที่มีเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติ สามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย 

 
• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 -  ส านักปลัดเทศบาล/กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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• ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐาน  ที่เอ้ือต่อการเกษตรและ 
    การท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
             คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมเข้มแข็ง 

            
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

 

• พันธกิจ  พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคมเมืองเข้าสู่
 ประชาคมอาเซียน   

 

• เป้าประสงค์ การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  โดยบูรณาการการพัฒนา
  ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระบวนการสร้างเสริมการมีส่วน
  ร่วมของประชาชน 

 

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  -  ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของเทศบาล 

 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน 

- จ านวนหน่วยงานที่บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ
เทศบาล 
- ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในบริการของ
เทศบาล 
- จ านวนโครงการที่เทศบาลเข้าร่วมประกวดต่างๆ 

- จ านวนรางวัลที่ ได้รับจากการสร้างระบบบริหาร
จัดการที่ดขีององค์กร 
- จ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม
ในองค์กร 

6.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากร 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ 

- จ านวนกิจกรรมที่จัดส าหรับพัฒนาความรู้และทักษะ
ของพนักงาน 

6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
- ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเงินรายได้ที่จัดเก็บจากค่าภาษี
และค่าธรรมเนียม 
 - จ านวนครั้งที่มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
จัดหารายได้จากทรัพย์สิน , การออกใบอนุญาต 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

6.4 การวางแผนเพ่ือการพัฒนาองค์กร 

- จ านวนโครงการที่ ส ามารถด าเนิ นการได้ตาม
แผนพัฒนาเทศบาล 
- จ านวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- จ านวนครั้ง/กิจกรรมในการสนับสนุนการส ารวจและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร 

6.5 การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ และมิใช่
เทศบัญญัติงบประมาณ 

- จ านวนครั้งในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย และมิใช่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   

ฯลฯ 
 
 
 
 
 

• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 -  ทุกกอง/ส านัก ในสังกัดเทศบาลต าบลนครชุม 
 

• ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐาน ที่เอ้ือต่อการเกษตรและ 
    การท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการ
    องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

 
 

7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข 
 

 

• พันธกิจ  พัฒนาการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการด้านสาธารณสุขและ 
 ส่งเสริมสุขภาพในเขตพ้ืนที่ 

  
 

• เป้าประสงค์ สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้าน
 สาธารณสุข 

 

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  -  ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของเทศบาล 
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• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

7.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ 
การควบคุมป้องกันโรค 

- จ านวนครั้งที่มีการส่งเสริมความรู้และให้บริการ
สาธารณสุข 
- จ านวนครั้งที่มีการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อต่าง ๆ 
- จ านวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 

- จ านวนชมรมสร้างเสริมสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม 

- ร้อยละประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับการดูแลใน
ระบบหลักประกันสุขภาพฯ 

- จ านวนครั้ง/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพให้กับแกน
น าด้านสุขภาพ  เช่น  อสม.  อสร.  อสย.   
- จ านวนครั้ ง/กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้ าน
การแพทย์แผนไทย 

7.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข 

- จ านวนครั้งในการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงานให้บุคลากรสาธารณสุข 

7.3 การพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข/ 
โรงพยาบาลชุมชน 

- ป ระชาชนมี ค วาม พึ งพ อใจ ใน การให้ บ ริ ก าร
สาธารณสุข 

7.4 งานพัฒนาหลักสุขาภิบาล ตลาด โรงฆ่าสัตว์
และฌาปนสถาน 

- จ านวนกิจกรรมในโครงการสุขาภิบาลอาหาร  ตลาด  
สถานประกอบการ 
- โรงฆ่าสัตว์ ได้ รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ ได้
มาตรฐาน 
- จ านวนครั้งในการอบรมผู้ประกอบ การด้านอาหาร
และแผงลอย จ านวนหน่ายอาหาร 

- จ านวนฌาปนสถานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมให้
สามารถใช้การได้ดี 
- ตลาดสดเทศบาลเมืองได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
ตลาดน่าซื้อ 

            
 

• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 -  กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

• ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐาน ที่เอ้ือต่อการเกษตรและ 
    การท่องเที่ยว 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
    คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมเข้มแข็ง 

 
8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว 

 

• พันธกิจ  ส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   
 

• เป้าประสงค์ ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  เพ่ือสัมพันธ์
 การท่องเที่ยวและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

 

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  -  จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณี วัฒนธรรมในพื้นท่ีในเขตเทศบาล 
  -  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

8.1 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมฯ 
- จ านวนศาสนสถานและศาสนวัตถุที่ได้รับการส่งเสริม 
ดูแล รักษา และท านุบ ารุง 
- จ านวนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

- จ านวนครั้ง/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา  
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- จ านวนกิจกรรมที่ องค์กรจัดขึ้น เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
องค์กร    ฯลฯ 

8.2 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

- จ านวนแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลที่มีการพัฒนา
และปรับปรุง 
- ร้อยละของประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจ 

8.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ เทศบาลจัดให้มีการ
อบรมความรู้เจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
- จ านวนครั้งในการจัดอบรมโครงการมัคคุ เทศก์
ท้องถิ่น  ฯลฯ 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

8.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
- จ านวนเครือข่ายด้านธุรกิจการท่องเที่ยว 

- จ านวนกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ ยวเชิงธรรมชาติ  และเมืองมรดกโลกทาง
ประวัติศาสตร์ 
- จ านวนกิจกรรม/สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
- จ านวนศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการจัดต้ัง 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการการจัดอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร 

8.5 ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ 

- จ านวนพ้ืนที่( แห่ง)ที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะส าหรับกีฬา
และนันทนาการได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใช้
การได้ 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่มีการส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการ ให้กับประชาชน 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่มีการส่งเสริมการกีฬาทุก
ระดับ 

 

• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 -  ส านักปลัดเทศบาล, กองการศึกษา, กองการช่าง 
 

• ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
    สู่สากล 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา   
    ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น,  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว  และ
    ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       

------------------------------------- 
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บทที่ 5 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
และการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี 
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บทท่ี 5 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดต้องด าเนินการ
ต่อเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติแผน กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับอนุมัติและรวมถึง
การได้รับงบประมาณด าเนินการแล้ว   ต้องมีการน าแผนพัฒนานั้นลงไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามแนว
ทางการพัฒนา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แต่ละด้านที่ได้ก าหนดไว้ องค์ประกอบในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  จะประกอบด้วย 

        1. องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วยบุคคล  ดังนี้ 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนสมาชิกท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

       โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

       กรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  และมีอ านาจ
หน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น     
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

        ในการนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานติดตามและการประเมินผลได้ตามความเหมาะสม 

        2. การก าหนดขั้นตอน / วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 2.1 การติดตาม  

  เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการซึ่งประกอบด้วย    
3   ขั้นตอน  ดังนี้ 

1) การจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ 
- ก าหนดกิจกรรมหลักท่ีต้องจัดท าเพ่ือให้โครงการแล้วเสร็จ 
- เรียงล าดับกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการตามล าดับก่อนหลัง 
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- ประมาณเวลาที่จะต้องด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 
- พิจารณาการใช้จ่ายเงินในโครงการ  โดยพิจารณาเป็นรายกิจกรรม 

  2) การติดตามและควบคุมโครงการ 
         เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินการโดยจัดท าตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน / 
โครงการและงบประมาณ  ในแผนพัฒนาสามปี  กับจ านวนแผนงาน / โครงการและงบประมาณที่ด าเนินการ
จริง  รวมทั้งการเปรียบเทียบโดยการจ าแนกตามยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนาด้วย 
  3) การรายงานผล 
        เป็นการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการติดตามและควบคุมโครงการให้ผู้บริหารทราบถึง
ความก้าวหน้าและปัญหา  อุปสรรคท่ีพบในการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ 
         2.2 การประเมินผล   

   เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลที่ เกิดขึ้นจริง  เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของการน าแผนงาน / โครงการ ตาม
แผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

     3. การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  การประเมินผลโครงการนั้น อาจกระท าได้ คือ ระหว่างด าเนินการตามโครงการและภายหลัง
จากด าเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนครชุม นั้น คณะ –
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ    
โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1  
ครั้ ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น   
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้
ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ  1   ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ภาคผนวก   
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ผ-1 
หลักในการวิเคราะห์ 

 
วิสัยทัศน์  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  นโยบายเชิงยุทธศาสตร์  

 ยุทธศาสตร์ และการก าหนดค านิยาม 
 

  แบบที่ 1  วิสัยทัศน์ 2558-25562 และการก าหนดค านิยาม 
วิสัยทัศน์ 

(ความหมาย) 
วิสัยทัศน์ 2558-2560 ค านิยาม 

-  เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องการ
จะให้หน่วยงานเป็นหรือให้
เกิดข้ึนในอีก 5 ปีข้างหน้า โดย
เป็นการค้นหาโอกาส เพื่อริเริ่ม
ภารกิจใหม่ๆ ในอนาคต และ
เพ่ือสร้างความส าเร็จในระยะ
ยาว (บอกให้รู้ถึงเส้นทางเดิน
ของหน่วยงานในอนาคต) 

“เมืองน่าอยู่ คู่เมืองท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์” 

 

เทศบาลต าบลนครชุม มีการ
วางแผนที่สอดคล้องกับนโยบาย
ในระดับต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาให้
เมืองก าแพงเพชรเป็นเมือง/ชุมชน
ที่มีความพร้อมในการในทุกด้าน  
โดยให้ความส าคัญหลักใน
เบื้องต้น คือ ประเพณี วัฒนธรรม  
เทคโนโลยี  เศรษฐกิจและด้าน
การศึกษา 

 
  แบบที่ 2  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 2558-25562  และการก าหนดค านิยาม 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(ความหมาย) 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 2558-

2562 
 

 
ค านิยาม 

 

 
  -  เป็นการก าหนดต าแหน่งของ
หน่วยงาน  ซึ่งจะมีความส าคัญต่อ
การก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุผลตามจุดหมาย 
ที่ต้องการในอนาคต 

 
“เมืองน่าอยู่คู่เมืองประวัติศาสตร์

และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
อย่างยั่งยืน” 

 
 
 
 
 

 
จากทิศทางการพัฒนา  ที่ก าหนด
ในเรื่องคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ 
ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ของ
การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชน
ในเขตเทศบาล อีกท้ังยังเป็นเมือง
ที่มีประวัติศาสตร์   ที่ยาวนาน 

 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   เทศบาลต าบลนครชุม 
 

ผ-2 
  แบบที่ 3  นโยบายเชิงยุทธศาสตร์และการก าหนดค านิยาม 

 
นโยบายเชิงยุทธศาสตร์  

(ความหมาย) 

 
นโยบายเชิงยุทธศาสตร์/ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   
 

 
ค านิยาม 

 

-  เป็นแนวทางหรือกรอบที่
หน่วยงานก าหนดขึ้นเพ่ือใช้
ในการด าเนินงานหรือปฏิบัติ
ให้บรรลุผลตามจุดหมายที่
ต้องการในอนาคต 
 

-  พัฒนาระบบบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
-  สร้างสังคมเข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
- สนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิด
ความยั่งยืน 
- ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพ่ือคุณภาพ
ชีวิต ที่ดีขึ้น 
- ส่ ง เส ริ ม  แล ะอนุ รั ก ษ์ ป ระ เพ ณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

    -  พัฒนาและส่งเสริมระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา  
ประเพณี  วัฒ นธรรมท้ องถิ่ น         
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับ
บริบทของสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน  ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 
  แบบที่ 4  ยุทธศาสตร์และการก าหนดความหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(ความหมาย) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ.2558-2562) 

 
ค านิยาม 

 
-  พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร
สาธารณ ะด้ าน โครงสร้ าง
พ้ืนฐาน 
 

-  การพัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ าและราง
ระบายน้ า 

-  เป็ น ก า ร พั ฒ น าท า งด้ า น
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
เส้นทางการสัญจร ระบบระบาย
น้ าในเขตเทศบาล รวมทั้งการ
บรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย 
และการบริการสาธารณะที่ มี
ความจ าเป็นต่อประชาชนโดยรวม 

-  สร้างสังคมเข้มแข็งและการ   
มี ส่ ว น ร่ ว ม ภ า ย ใต้ ห ลั ก      
ธรรมาภิบาล 
 

-  การสร้างเสริมความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-  การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สังคมอย่างยั่งยืน 

 

-  เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการพัฒ นา
ท้องถิ่นภายใต้ความสมดุลของ
การพัฒ นาเศรษฐกิ จ   สั งคม  
วัฒนธรรมและวิถีประชาธิปไตย  
ส่งเสริมคุณธรรม  จัดระเบียบ
ชุมชน  รักษาความสงบเรียบร้อย 
เพ่ือมุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   เทศบาลต าบลนครชุม 
 

ผ-3 
  แบบที่ 4  ยุทธศาสตร์และการก าหนดความหมาย (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(ความหมาย) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ.2558-2562) 

 
ค านิยาม 

 
-  ส่ ง เส ริม และสนั บ สนุ น
การศึกษาเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

-  การพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ  
เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

-  เป็นการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา  แหล่งเรียนรู้อย่าง
ยั่ งยื น   เพ่ื อ รองรับ การ เข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน 

-  ส นั บ ส นุ น ก ารอนุ รั ก ษ์ 
ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมให้
มีความสมดุลและเกิดความ
ยั่งยืน 
 

-  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

-  เป็ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  คง
ความสมดุลทางธรรมชาติ  สร้าง
คุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
เศ รษ ฐ กิ จ  แ ล ะสั ง ค ม อ ย่ า ง
สอดคล้องกลมกลืน 

-  ส่ งเสริมสุขภาพอนามัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิต  
ที่ดีข้ึน 

-  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนา
ระบบการให้บริการสาธารณสุข 

-  การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ของการให้บริการสาธารณสุขและ
ส่งเสริมสุขภาพในเขตพ้ืนที่ 

-  ส่ ง เส ริ ม  แ ล ะอ นุ รั ก ษ์
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้ยั่งยืน 

 

-  การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม กีฬา  
นันทนาการและการท่องเที่ยว 

-  การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ที่ดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งการ
ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการใน
ทุกระดับ  และการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 

 
 
 
 
 


