ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา (2551- 2555)
วิสัยทัศนการพัฒนา
วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองชัยนาท
“ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภคให ไ ด ม าตรฐานและเพี ย งพอต อ ความต อ งการของ
ประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของทองถิ่น
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาของทองถิ่น
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
5. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและความรวมมือของหนวยตางๆ และประชาชนเพือ่ การพัฒนา
ทองถิ่นที่ยั่งยืน
6. สงเสริมการประกอบอาชีพ จัดหาแหลงเงินทุนและตลาดใหแกชุมชน
7. สงเสริมกีฬาและการออกกําลังกายของประชาชน
กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตามแนวทางกรอบยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก รปกครองในเขต
จังหวัดชัยนาท (พ.ศ. 2551 – 2553) นํามากําหนดเปนกรอบยุทธศาสตรในการพัฒนาเทศบาลไดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร ประกอบดวย 5 แนวทางการพัฒนา
ไดแก
แนวทางที่ 1 การพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลคาพืชผลทางการเกษตร
แนวทางที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและกลุมอาชีพใหมีความเข็มแข็ง
อยางยั่งยืน
แนวทางที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนใหใชวัตถุดิบในทองถิ่นเปนตนทุนในการประกอบอาชีพ
แนวทางที่ 4 การพัฒนาเสนทางคมนาคม ขนสง และการสาธารณูปโภค
แนวทางที่ 5 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 2 การสร า งความเข็ ม แข็ ง ของชุ ม ชนตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ประกอบด ว ย
3 แนวทางการพัฒนา ไดแก
แนวทางที่ 1 การสงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 2 การพัฒนา สงเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นใหไดคุณภาพและ
มาตรฐานและเพิ่มชองทางการตลาด
แนวทางที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบดวย 7 แนวทางการพัฒนา ไดแก
แนวทางที่ 1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
แนวทางที่ 2 การรณรงค ปองกัน ยาเสพติด โรคติดตอ การสงเสริมสุขภาพอนามัย และบําบัด
ผูติดยาเสพติด
แนวทางที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีการออกกําลังกาย และจัดใหมีสถานที่
พักผอนหยอนใจ
แนวทางที่ 4 การสงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
แนวทางที่ 5 การสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูปวยเอดส
แนวทางที่ 6 การบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัย
แนวทางที่ 7 การสงเสริมและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยในชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย 6 แนวทาง การพัฒนา ไดแก
แนวทางที่ 1 การพัฒนาทองเที่ยวเชิงนิเวศน
แนวทางที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว
แนวทางที่ 3 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
แนวทางที่ 4 การสรางจิตสํานึก การปองกัน อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 5 การปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
แนวทางที่ 6 การสงเสริม การวางและจัดทําผังเมืองรวม
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ประกอบดวย 3 แนวทางการพัฒนา ไดแก
แนวทางที่ 1 การสงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน และกระบวนการ
ประชาสังคม
แนวทางที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
แนวทางที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาเทศบาลเมืองชัยนาท
3.1 หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชัยนาท
หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองชัยนาท ไดจัด
จัดทําขึ้น โดยยึดนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง (จังหวัดสระบุรี
ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท ) กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยนาท กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยนาท และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ดังนี้
1. นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล
1.1 นโยบายการปฎิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร
1.2 นโยบายเศรษฐกิจ
1.3 นโยบายสังคม
1.4 นโยบายการตางประเทศ
1.5 นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550-2554)
2.1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสงั คมแหงภูมปิ ญญาและ
การเรียนรู ใหความสําคัญกับ
(1) การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู กับ
การพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลมทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มตนแตวัยเด็กใหมีความรูพื้นฐานเขมแข็ง มีทักษะ
ชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลก ของการทํางาน
และการแขงขันอยางมีคุณภาพ
(2) การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทัง้ กายและใจ และอยูใน
สภาพ แวดลอมที่นาอยู เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน การฟ
นฟูสภาพ รางกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหาร ทีป่ ลอดภัย
ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
(3) การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข มุงเสริมสราง ความ
สัมพันธที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวติ อยางมัน่ คงทั้งในระดับครอบครัว และ
ชุมชน พัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สรางโอกาสใน
การเขาถึงแหลงทุน สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู บนพืน้ ฐานของความยุติธรรมในสังคม
2.2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่
มั่นคงของประเทศ ใหความสําคัญกับ

(1) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง ดวยการสงเสริมการรวมตัว รวมคิด
รวมทําในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของชุมชน มีกระบวนการ
จัดการองคความรูและระบบการเรียนรูของชุมชนอยางเปนขั้นตอน มีเครือขายการเรียนรู ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน มีกระบวนการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหสามารถ
พัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชน แกชุมชนในการนําไปสูก ารพึง่ ตนเอง
(2) การสรางความมัน่ คงของเศรษฐกิจชุมชน ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิต
บนฐานศักยภาพ และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียง ภายใน
ชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพ สนับสนุนการนําภูมิปญญา และ
วัฒนธรรมทองถิน่
(3) การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมอยางสันติ และเกื้อกูล ดวยการสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน ในการ
สงวนอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ใชประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งการสราง กลไกในการ
ปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอมในทองถิ่น
2.3 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
(1) การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการ บน
ฐานความรูและความเปนไทย โดยปรับโครงสรางภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่ใช
กระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอปุ ทาน
รวมทัง้ เครือขายชุมชนบนรากฐานของความรูสมัยใหม
ภูมิปญญาทองถิน่ และวัฒนธรรมไทยและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสรางสินคาที่มีคุณภาพและมูลคา
สูงมีตราสินคาเปนทีย่ อมรับของตลาด รวมทั้งสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี
(2) การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ
โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม อยาง
มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคง และสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต โดยการ
ระดมทุนไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ พัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ บนหลักการ
บริหารจัดการที่ดี เพื่อใหการใชทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและสวัสดิการสูงสุดแกประเทศ
(3) การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม

และการกระจายผลประโยชนจากการ

พัฒนาอยางเปนธรรม โดยสงเสริมการแขงขันการประกอบธุรกิจในระบบอยางเสรี
2.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสราง
ความมั่นคง ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ
(1) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุล ระหวาง
การอนุรักษและการใชประโยชน โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู สงเสริมสิทธิชุมชนและการ

มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการรวม

เพื่ออนุรักษ และฟนฟูทรัพยากร

ธรรมชาติ โดยใหความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิงพื้นที่ภายใตการจัดทําขอตกลงกับชุมชน
ทองถิ่นในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ไดแก ดิน น้าํ ปาไม ทรัพยากรทะเลและชายฝง

ทรัพยากรแร

รวมถึง การมีมาตรการหยุดใชทรัพยากรที่สาํ คัญทีถ่ กู ทําลาย
(2) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
การปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคที่ยงั่ ยืน เพื่อลดผลกระทบ
ตอฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสําคัญ เริ่มจากการจัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน การคุม
ครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก
2.5 ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศมุงเสริม
สราง ความเปนธรรมในสังคมอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ
(1) การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปน สวนหนึง่
ของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย
โดยสรางกระบวนการเรียนรู
ปลูกฝงจิตสํานึก
คานิยม
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกเยาวชน และประชาชนทุกระดับ อยางตอเนื่องจริงจังและเพิม่
ประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และการเมืองใหเขมแข็งและเปนอิสระมากขึ้น
(2) เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหาร จัดการ
ประเทศ โดยสงเสริมใหประชาชนรวมตัวและรวมกลุมสรางเครือขายการทํางานรวมกันใหเขมแข็ง
(3) สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการแทน การกํากับ
ควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา เนนการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุมคา ในการปฏิบัติ
ภารกิจดวยการปรับบทบาทโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
(4) การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาคทองถิน่ และชุมชนเพิม่ ขึ้นตอ
เนือง โดยกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทองถิ่นมีบทบาทสามารถ
รับผิดชอบในการบริหารจัดบริการ
สาธารณะ ตลอดจนแกไขปญหาที่ตอบสนองความต องการของประชาชน ในพื้นที่ และสามารถสรางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกทองถิ่นอยางแทจริง พรอมทั้งเปดโอกาส ใหประชาชนเขามามีสวน รวมใน
การพัฒนาทองถิน่ ของตนเอง
(5) สงเสริมภาคธุรกิจเอกชน ใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล โดย
มี มาตรการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และธุรกิจเอกชน
ทั่วไปเปน “บรรษัทภิบาล” เพิ่มมากขึ้น

(6) การปฏิรูป กฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกีย่ วกับการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา ดวยการเปดโอ
กาสให ภาคีและกลุมตาง ๆ มีสวนรวมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชนของภาคส
วนตาง ๆ ใหเสมอภาคและมีความสมดุล
(7) การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศ สูดุลย
ภาพและความยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาท และภารกิจของหนวยงานดานการปองกันประเทศ
ความมัน่ คง และการรักษาความสงบเรียบรอย ใหมีประสิทธิภาพมีความพรอม
3 . ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบรุ ี สระบุรี)
3.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภาคเกษตร
3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 พัฒนาศักยภาพการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
3.4 การสรางมูลคาเพิม่ ในสินคาภาคอุตสาหกรรม
3.5 การพัฒนาศูนยบริการคมนาคมทางบก
4. แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) จังหวัดชัยนาท ฉบับปรับปรุงแกไข
4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดานการเกษตร
4.2 การสรางโอกาสและกระจายรายได
4.3 การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู
4.4 การสงเสริมและพัฒนาไปสูเมืองนาอยู
4.5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
5. กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ชัยนาท (พ.ศ. 2551- 2553)
5.1 การสรางมูลคาเพิม่ ทางเศรษฐกิจและการเกษตร
5.2 การสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.4 การพัฒนาการทองเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
5.5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6. นโยบายของผูบริหารทองถิ่น
จากการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตอสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ทองถิน่ มีนโยบายที่สําคัญ สรุปได ดังนี้
(1) การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ดําเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.2 ดําเนินการปรับปรุงไฟฟาสาธารณะตามจุดทางแยก
1.3 การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาล

คณะผูบริหาร

(2) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 สงเสริมกระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อเปนพลังสําคัญในการ
แกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล
2.2 สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดทําโครงการฝกอาชีพใหแกประชาชน
ในเขตเทศบาล
2.3 ปรับปรุงตลาดสด เพื่อใหไดมาตรฐานดานความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอย รวมทั้งการดูแลและคุมครองผูบริโภคตามโครงการ อาหารปลอดภัยในชุมชน
2.4 สงเสริมใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดเม็ดเงินกระจายสูทองถิ่นอยาง
ทั่วถึง โดยจัดทําโครงการมหกรรมอาหารอรอย (เทศการอาหารและดนตรี) มุงเนนใหประชาชนในทองถิ่น
ไดนําอาหารและสินคาของตนเองมาจําหนายโดยตรงตอนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวชมงาน
2.5 สนับสนุนดานการผลิต การจําหนาย สินคา OTOP ของชุมชน และองคกรสตรีฯ
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพของสิ น ค า ในชุ ม ชนให ไ ด ม าตรฐาน มี คุ ณ ภาพ สามารถแข ง ขั น ทางการตลาดได
นอกจากนี้ยังไดจัดหาตลาดและแหลงจําหนายผลิตภัณฑของสินคาชุมชน
2.6 สนับสนุนการบริหารการจัดการดานการสงเสริมเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา ในรูปแบบ
การออมทรัพยชุมชน และเงินกูกองทุนหมูบาน โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน และโครงการบานมั่นคง
(3) การพัฒนาดานสังคม
3.1 การดําเนินงานดานการใหสวัสดิการสังคม กับกลุมเปาหมายที่เปน เด็ก สตรี
ผูสูงอายุ และผูพิการดอยโอกาส
3.2 การดําเนินงานดานการศึกษา มุงเนนการปรับกระบวนทัศนใหมทางการศึกษา
เนนการพัฒนาเด็กแบบพหุภาคีและบูรณาการ เนนชุมชน บาน วัด โรงเรียน มาเปนแกนนําในการพัฒนา
การศึ ก ษาของเด็ ก ร ว มกั บ ท อ งถิ่ น พั ฒ นาระบบ นวตกรรมใหม ที่ ใ ช เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในรู ป แบบ

ศูนยการเรียนรู / หองปฏิบัติการ / อาคารเรียน เพื่อใหเพียงพอตอการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร
ผูสอนใหมีทักษะความสามารถอยางมืออาชีพ สูความเปนเลิศทางวิชาการในดานตาง ๆ
3.3 การดําเนินงานดานการพัฒนาที่อยูอาศัย โดยการจัดหาที่ดินเพื่อกอสรางที่อยู
อาศัยใหแกประชาชนที่ถูกรื้อยาย ลดปญหาการบุกรุกที่สาธารณะ พัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนใหนาอยู
เปนระเบียบสวยงาม และมั่นคงในการพักอาศัย
3.4 การดําเนินงานดานสาธารณสุข
3.4.1 ดานการสงเสริมสุขภาพ จัดใหมีกิจกรรมในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
การปรับ ปรุ ง เขื่ อ นเรี ย งหิ น ใหส วยงามพร อมติ ดตั้ ง เครื่องเลน สํา หรั บ เด็ก เพิ่ ม เติม และการจัด หาอุป กรณ
ออกกําลังกายใหประชาชนทั่วไปไดใชประโยชน
3.4.2 ดานการปองกันและรักษาพยาบาล โดยจัดใหมีบริการหนวยแพทยเคลื่อนที่
ออกไปตามชุ ม ชนต า ง ๆ เพื่ อ ตรวจรั ก ษาโรคทั่ ว ไป การออกพ น ยากํ า จั ด ยุ ง เพื่ อ ป อ งกั น ไข เ ลื อ ดออก
การรณรงคปองกันโรคไขหวัดนก การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา รวมทั้งการทําหมันฟรีแกสุนัขและแมว
3.4.3 ดานการคุมครองผูบริโภค จัดใหมีโครงการตลาดสดนาซื้อ โครงการอบรม
พัฒนาผูประกอบการรานอาหาร การตรวจอาหารและสุขาภิบาลรานอาหารแผงลอย รวมทั้งการปรับปรุง
มาตรฐานโรงฆาสัตวของเทศบาล ใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
3.4.4 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ จัดทําโครงการตอเนือ่ ง ดานการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ไดแก โครงการสายตรวจจักรยาน โครงการฝกอบรม อปพร.
เพื่อใหความรูแ ละใหมีเจาหนาที่เพียงพอกับความตองการ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ
ในการดับเพลิง การจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ํา
3.4.5 ด า นการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และอนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีทองถิ่น ไดแก งานประเพณีสงกรานต งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีวันขึ้นปใหม งาน
มหกรรมหุนฟางนก งานวันสมโอ เปนตน
(4) การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
4.1 วางระบบบริห ารงานการจัด การ ด า ยความซื่ อ สั ต ย โปร ง ใส รั บผิ ด ชอบและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
4.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานดานงานบริการประชาชน
(5) การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 ปรับปรุงพัฒนาการรักษาความสะอาด การเก็บกําจัดขยะ
5.2 จั ดใหมี กิ จกรรมดานการอบรมสร างจิตสํา นึ ก ในการรั ก ษาสิ่ งแวดลอม ให แก
นักเรียนและประชาชนทั่วไป การอบรมดานการจัดการขยะมูลฝอย และการฝกอบรมการแยกขยะ

3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
1. การวิเคราะหผลการพัฒนาที่ผานมา ผลการพัฒนาที่ผานมาแมวาจะสรางความ
เจริ ญ เติ บ โต แก ท อ งถิ่ น เป น อย า งมาก ทั้ ง ด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน อั น ได แ ก ถนน ท อ ระบายน้ํ า
ไฟฟาสาธารณะ เขื่อนปองกันตลิ่ง สวนสาธารณะ ดานการศึกษา อันไดแกอาคารสถานที่ ครุภัณฑและ
วัสดุการเรียนการสอน ดานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย ความสะอาดและการบําบัดมลพิษตางๆ เหลานี้ทํา
ให ท อ งถิ่ น เทศบาลเมื อ งชั ย นาท เข า สู ค วามทั น สมั ย บ า นเมื อ งน า อยู ประชากรในท อ งถิ่ น มี ค วามสบาย
ในการดํ า รงชี วิ ต และมี โ อกาสเข า ถึ ง บริ ก ารด า นสาธารณสุ ข และการศึ ก ษาภาครั ฐ มากขึ้ น
ทําใหสุขภาพอนามัยและการเรียนรูโดยรวมของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม หากประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นในมิติแหงความสมดุล ความพอดี และการมี
ภูมิคุมกัน เพื่อใหเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนพัฒนาอย างมั่นคงและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวา การเติบโตของทองถิ่นดังกลาวอยูบนพื้นฐานของการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสิ้นเปลือง ยังขาดความสมดุลระหวางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยวิเคราะหจาก
สถานการณการเปลี่ยนแปลงดังนี้
(1) สถานการณดานเศรษฐกิจ
การขยายตัวของเศรษฐกิจในชุมชน เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเรงขยายตัวในเชิงปริมาณ
เปนหลัก เชน การเพิ่มขึ้นของรานคา แผงลอย รานสะดวกซื้อ รานจําหนายโทรศัพทมือถือ ซึ่งมุงเนนเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการแขงขันมากกวาการสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจดานการพึ่งตนเอง และประโยชน
อยางทั่วถึง จึงเกิดความเสี่ยงตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
(2) สถานการณดานสังคม
การพัฒนาที่ผา นมา สงผลใหเกิดความอยูดีมีสุขของประชาชนในทองถิน่ เกิดการเปลี่ยน
แปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง แตไดสะทอนใหเห็นปญหาในสังคมไทยที่ชัดเจนสวนหนึง่ เกิดจากคุณภาพ
คน ซึง่ เปนปจจัยหลักของการพัฒนาที่ยงั มีคุณภาพไมสอดคลองกับทิศทางความตองการของประชาชนใน
ทองถิน่ คุณภาพทางการศึกษา สมรรถนะในการทํางาน และคุณภาพแรงงานยังอยูในระดับต่ํา วัฒนธรรมที่ดี
งามบางอยางกําลังเลือนหายและระบบคุณคาที่ดีงามในอดีตเริ่มเสื่อมถอย โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน ที่
หันไปชืน่ ชอบวัฒนธรรมแบบใหม รับวัฒนธรรมที่ไมพึงประสงคมากขึ้น สิง่ เหลานีห้ ากไมสามารถพัฒนาการ
เรียนรูของคนในชุมชนใหสามารถปรับตัวและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมแลวก็จะมีผลตอการ
เสื่อมถอยของจริยธรรม ซึ่งนําไปสูประเด็นปญหาทางสังคมตาง ๆ ที่จะตามมา
(3) สถานการณดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
การพัฒนาที่ผา นมา แบบแผนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและโครงสรางพืน้ ฐานมาจาก
การขยายตัวของการผลิตและการบริโภค เพื่อสนองตอบตอความตองการของตลาดเปนสําคัญ
ทําให
ทรัพยากรธรรมชาติถูกใชอยางสิน้ เปลือง การบุกรุกที่สาธารณะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องโดยมุงเนนการตอบสนอง

ความตองการของตลาดดานการทองเที่ยว ปริมาณกากของเสียทัง้ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
รวมทัง้ สารเคมีที่ตกคางแพรกระจายในสิง่ แวดลอมและปนเปอน ในหวงโซอาหาร
สภาพแวดลอมเมืองมีสภาพเสื่อมโทรมลงกวาเดิมซึง่ สะทอนถึงความไมสมดุล ของมิติการพัฒนา
2. บริบทการเปลี่ยนแปลงตอทิศทางการพัฒนา
การพัฒนาในระยะตอไป ประชาชนในทองถิ่นยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ในหลายดานที่สําคัญ และจะมีผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจทุนทาง
สังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะตองมีการเตรียมความพรอมและรูจักนําศักยภาพที่มีอยูมาปรับใช
ใหเปนประโยชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวโนมบริบทการเปลี่ยนแปลงพิจารณาไดดังนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
เกิดจากปญหาราคาน้ํามันในตลาดโลกมีความผันผวนสงผลกระทบตอราคา
น้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น และเปนตัวแปรสําคัญของตนทุนการผลิตการคา การขนสง การกอสราง และการลงทุน
ทําใหการพัฒนาในดานตาง ๆ เกิดการชลอตัว
(2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
จะกระทบต อ การปรั บ ตั ว ขององค ก รภาครั ฐ และภาคเอกชนในท อ งถิ่ น ซึ่ ง มี
รากฐานดานเทคโนโลยีที่ออนแอ หากไมมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยางจริงจังอาจเกิดขอจํากัดตอการพัฒนา
ดังนั้นจึงควรเปดโอกาสในการพัฒนาองคความรู ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี และนวัตกรรมกับภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาที่หลากหลาย
(3) การเปลี่ยนแปลงดานสังคมและโครงสรางประชากร
โครงสรางประชากรที่กําลังเปลี่ยนแปลงเปนสังคมผูสูงอายุ อาจสรางโอกาสให
ผูสูงอายุเปนทุนทางสังคมในการถายทอดประสบการณและปลูกฝงคานิยมที่ดีแกคนรุนหลัง รวมทั้งชองทาง
การขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพ สมุนไพร และการแพทยพื้นบาน ซึ่งตองมีการเตรียมพรอมใหประชาชน
ทุกชวงอายุสามารถเขาสูสังคมผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม
(4) การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม
การเกิดมลภาวะโลกรอนขึ้นเกิดการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ อาจสงผลให
เกิดปญหาภัยแลง และน้ําทวม ปรากฏการณ เอลนิโย ปรากฎการณ ลานิยา อาจสงผลตอสมดุลของระบบ
นิเวศ ขณะที่ความตองการใชพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จึงจําเปนตองมีการพัฒนาพลังงานทางเลือกใหม
(5) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติ เปดโอกาสในการพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการผลิตสินคาดานสุขภาพและการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะเปนทรัพยสินทางปญญาที่สรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจไดโดยมีความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญ

3. การคาดการณแนวโนมในอนาคต
จากสถานการณและการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่กลาวมา
ขางตน เทศบาลเมืองชัยนาท จําเปนตองกําหนดทิศทางและการพัฒนาทองถิ่นที่เหมาะสม โดยนําจุดแข็งและ
โอกาสของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่น มาเปนภูมิคุมกัน
และพัฒนาใหเปนประโยชนเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยางรูเทาทัน ทั้งนี้เพื่อนําไปสูความอยูดีมีสุข
ของชุมชน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนเครื่องมือนําทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นตอไป
ผลการวิเคราะหปญหาความตองการ(เฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยนาท)
ความตองการของ
ขอบขายและปริมาณ
ประชาชนในพื้นที่เขต
ของปญหา
เทศบาล
รุนแรงปานกลาง
1. การสร า งมู ล ค า เพิ่ ม - การสนับสนุนกลุมอาชีพของ - การฝกอบรมอาชีพที่
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ชุมชนเพื่อสงเสริมระบบระบบ หลากหลายและ
การเกษตร
เศรษฐกิจยังไมชัดเจน
สม่ําเสมอ
- การพัฒนาเสนทางขนสง
- ระบบสาธารณูปโภคไดรบ
ั
การปรับปรุงพัฒนาแกไข
และการสาธารณูปโภคยังไม
ครบถวน
2. การสรางความ
- การผลิ ต สิ น ค า ชุ ม ชนไม มี - มีการสนับสนุนการจัดตั้ง ไมรุนแรง
เขมแข็งของชุมชนตาม ชองทางการตลาดรองรับ
กลุมอาชีพเพื่อใหเกิด
- ขาดการสงเสริมสนับสนุน
แนวทางเศรษฐกิจ
รายไดเสริมและมีการ
ภูมิปญญาทองถิ่นอยางจริงจัง พัฒนาคุณภาพสินคาและ
พอเพียง
ชองทางการตลาด
- การใหความรูต
 าม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. การส ง เสริ มคุ ณ ภาพ ดานการศึกษา
ดานการศึกษา
ไมรุนแรง
-การจัดการศึกษาของเทศบาล -จัดสราง ศูนยพัฒนาเด็ก
ชีวิต
ยังขาดการพัฒนาดานรางกาย เล็ก สนาม เด็กเลนและ
สติปญญา อารมณ และสังคม เครื่องเลน พรอมจัดหาสื่อ
-นักเรียนขาดระเบียบมารยาท อุปกรณการเรียน การสอน
เยาวชนขาดการใชเวลาวางให จัดกิจกรรมสงเสริมกระตุน
เปนประโยชน และละเลย
การเรียนรู จัดหาเว็บไซด
วัฒนธรรมแบบไทย สําหรับ ทางการศึกษา เสริมหลัก
การศึกษานอกระบบมีศูนยการ สูตรการเรียนการสอน จัด
เรียนรูในชุมชนไมเพียงพอ
ตั้งศูนยการเรียนรูในชุมชน
จัดกิจกรรมเขาคายเยาวชน
จัดกิจกรรม รณรงคสราง
จิตสํานึกใหแกเด็กและ
เยาวชนเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ดานการสาธารณสุข
ดานการสาธารณสุข
เริ่มรุนแรง
- ปญหายาเสพติดที่เริ่มแพร
- จัดกิจกรรมดานการ
ระบาดเขามาในชุมชน และ
รณรงคตอตานยาเสพติด
สถานศึกษา
ใหแกกลุมเยาวชน
- การรณรงคและปองกันโรค
- อบรมผูนําชุมชนเพื่อสราง
ติดตอเจาหนาที่ยังไมเพียงพอ ภูมิคุมกันยาเสพติดใน
- การจัดการขยะมูลฝอยยัง
ชุมชน
- การจัดการขยะที่มี
ไมไดมาตรฐานเพียงพอเกิด
ประสิทธิภาพทัง้ จํานวนถัง
ขยะตกคางเนาเหม็น
ขยะ การจัดเก็บและการ
กําจัดทีถ
่ ูกสุขลักษณะ
ประเด็นการพัฒนา

สภาพปญหา

ประเด็นการพัฒนา

สภาพปญหา

ความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่เขต
เทศบาล

- โรงฆาสัตวเทศบาลยังขาด
มาตรฐานดานความสะอาด
- สถานที่ออกกําลังกายและ
สวนสาธารณะไมเพียงพอ

- ตองการสวนสาธารณะหรือ
สถานที่พักผอนหยอนใจหรือ
ลานกีฬาอเนกประสงค เพิ่ม
มากขึ้น

ดานการสงเคราะห
ผูดอยโอกาส

ดานการสงเคราะห
ผูดอยโอกาส

- งบประมาณทีจ
่ ัดสรรไม
เพียงพอกับความตองการ
ของประชาชน
- ประชาชนยากจนและผู
ดอยโอกาส ยังขาดการ
ดูแลชวยเหลือไมทั่วถึง

- ผูย
 ากจน ผูพก
ิ าร ผูส
 ูงอายุ
และผูดอยโอกาสตองไดรับ
การชวยเหลือดูแลอยางทั่ว
ถึง และเปนธรรม

ดานความสงบเรียบรอย

ดานความสงบเรียบรอย

- สถิติการลักทรัพยใน
เคหะสถานเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในชวงกลางคืน

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา

- เพิ่มจํานวนสายตรวจของ
เทศบาล ออกตรวจในเวลา
กลางคืนในจุดเสี่ยงภัยและ
บริเวณหมูบาน

4. การพัฒนาการ
ทองเที่ยวและการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ

- การสงเสริมดานการ
ทองเที่ยวยังไมไดรับการ
สนับสนุนอยางจริงจัง
- แหลงทองเทีย
่ วในเขต
เทศบาลเมืองยังมีขอจํากัด
- ประชาชนยังขาดจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ
- การบําบัดน้ําเสียและการ
ทิ้งน้ําเสียลงแมน้ําของ
ประชาชนที่อาศัยอยูร ิม
แมน้ํายังไมสามารถแกไข
ปญหาไดอยางจริงจัง

-สงเสริมพัฒนาแหลงทอง คอนขางมาก
เที่ยวโดยขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน
- การจัดการน้ําเสียที่ได
มาตรฐานครบทุกพื้นที่
- การรณรงคจต
ิ สํานึกให
อนุรักษรักษาไวซึ่งสิ่งแวด
ลอมที่ดใี นชุมชน
- การติดตั้งถังดักไขมันให
ครบทุกครัวเรือน
- สรางกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน

5. การบริหารจัดการ
บานเมืองทีด
่ ี

- ประชาชนยังขาดความ
สนใจในการมีสว นรวมใน
ระบอบประชาธิปไตย
- การพัฒนาองคกรเพื่อ
เปนองคกรแหงการเรียนรู
ยังขาดการสนับสนุน
- การพัฒนาประสิทธิภาพ
ดานงานบริการประชาชน
ยังไมประสบผลสําเร็จ
- วัสดุอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
ยังขาดงบประมาณสนับสนุน
ทําใหการทํางานขาด
ประสิทธิภาพ

- ประชาชนไดรบ
ั ความ
สะดวกรวดเร็วในการมา
ติดตอราชการ
- การดําเนินงานของ
เทศบาลเปนไปดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได
- การไดเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่นรวมกับ
เทศบาล

ไมรุนแรง

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม ศักยภาพของเทศบาลเมืองชัยนาท (SWOT Analysis)
จุดแข็ง

จุดออน

Strengths

Weaknesses

1. ระบบการเมืองมีความเขมแข็งกลมเกลียว
2. ชุมชนมีกระบวนการรวมกลุมที่ดี เขมแข็ง
3. การมีสวนรวมของประชาชนในทุกกิจกรรมของ
เทศบาลไดรับการสนับสนุน
4. การบริหารจัดการทุกหนวยงานมีสวนรวม
5. การจัดกิจกรรม /โครงการ มีผูทรงคุณวุฒิใน
ทองถิ่น รวมเปนคณะทํางานเสนอแนะ
6. พื้นที่เขตเทศบาลมีความเหมาะสมสําหรับการ
พัฒนาที่ครอบคลุมทั่วถึง
7. ระบบผังเมือง เสนทางคมนาคม สามารถขยายตัว
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองได
8. มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่สามารถแปรรูปและ
สรางชื่อเสียงใหกับทองถิ่น

1. ขาดแหลงเรียนรูชุมชน สถาบันการอุดมศึกษา
หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
2. ขาดการลงทุนของโครงการขนาดใหญ
3. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนเมืองอัตรา
การเติบโตยังนอย
4. ขาดแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูด
นักทองเที่ยวและเม็ดเงินสูทองถิ่น
5. ขาดการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม
6. ฐานะการคลังและรายไดของทองถิ่นยังไม
เพียงพอตอเปาหมายการพัฒนา

โอกาส

อุปสรรค

Opportunitie

1. นโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาความยากจน
2. กระแสโลกและพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูบริโภคมีความตองการอาหารเพื่อสุขภาพและ
สมุนไพรจากธรรมชาติ
3. ชุมชนมีความเขมแข็ง และมีสวนรวมในการ
สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของ
ผูบริหารทองถิ่น
4. นโยบายอยูดีมีสุข การแปลงสินทรัพยเปนทุน
โครงการ SML สรางโอกาสดานเงินลงทุนแก
ประชาชนในทองถิ่น
5. การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทําใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการ
บริหารจัดการไดคลองตัวขึ้น
6. ชุมชนมีทุนทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
สามารถผลักดันระบบเศรษฐกิจในทองถิ่นได

Threats

1. ความผันผวนทางระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ.
ราคาน้ํามันเกิดผลกระทบตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ
2. สินคาชุมชนขาดการสนับสนุนดานชองทาง
การตลาด
3. กาขยายตัวของหางสรรพสินคาขนาดใหญ
สงผลตอยอดขายสินคารายยอยในชุมชน
4. การแพรระบาดของยาเสพติดที่เริ่มแพรระบาด
เขามาในชุมชน
5. กระแสวัฒนธรรมใหม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เด็ก เยาวชนในทองถิ่น เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
6. ทองถิ่นไดรับการถายโอนภารกิจและอํานาจ
หนาที่มากขึ้น แตขาดบุคลากรที่ตองปฏิบัติ
หนาที่ ภายใตขอจํากัดดานกรอบอัตรากําลังและ
วงเงิน 40%

4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)
1. การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และการเกษตร

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Date)

ป 2551- 2555

เปาหมาย (Targets)
ป 2551 ป 2552
ป 2553

ป 2554

ป 2555

100 คน

100 คน

100 คน

1. การพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การเพิ่มมูลคาพืชผลทางการเกษตร
2. สงเสริมและสนับสนุนระบบทาง
เศรษฐกิจและกลุมอาชีพใหมีความ
เขมแข็งอยางยั่งยืน
3. สงเสริมและสนับสนุนใหใช
วัตถุดิบในทองถิ่น เปนตนทุนในการ
ประกอบอาชีพ
4. การพัฒนาเสนทางคมนาคม
ขนสง และการสาธารณูปโภค

5. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภค -บริโภคและการเกษตร

-จํานวนผูผานการอบรมทักษะ ประชากรในเขต 14,469 คน
ดานการฝกอบรมอาชีพเพิ่มขึ้น ผานการอบรมทักษะการฝก
-จํานวนกลุมอาชีพที่เพิ่มขึ้น
อบรมอาชีพ 90 คน (ป 2549)

500 คน

100 คน

100 คน

5 สาย
5 สาย
5 สาย
5 สาย
- ถนนลูกรัง/หินคลุกที่ปรับปรุง -ถนนในเขตเทศบาล 137 สาย ปรับปรุงเปนถนน 6 สาย
เปนถนน คสล.หรือแอสฟลทฯ ความยาว 36,595.00 เมตร
แอสฟลท หรือ คสล
พรอมทอระบายน้ํา
จํานวน 26 สาย
25 จุด
5 จุด
5 จุด
5 จุด
5 จุด
5 จุด
- ขยายเขตไฟฟาสาธารณะใน - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
จํานวน 10 จุด (ป 2549)
พื้นที่ที่ไมมีไฟฟาสาธารณะ
15 ทางแยก 3 ทางแยก 3 ทางแยก 3 ทางแยก 3 ทางแยก 3 ทางแยก
- สัญญาณไฟจราจรในจุดเสี่ยง - สัญญาณไฟจราจร/ไฟเตือน
จํานวน 9 ทางแยก
ไดรับการติดตั้งเพิ่มขึ้น
- ขยายเขตจําหนายน้ําประปา - ถนน/ซอย ในเขตเทศบาลที่ยัง
ไมมีน้ําประปาใช จํานวน 15 สาย
ภายในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น

15 สาย

5 สาย

5 สาย

5 สาย

-

-

4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)
2. การสรางความเขมแข็งของชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1. การสงเสริมและสนับสนุนการแกไข
ปญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. การพัฒนาสงเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ
ชุมชนและทองถิ่นใหไดคุณภาพ และ
มาตรฐานและเพิ่มชองทางการตลาด
3. การสงเสริม และสนับสนุนการสราง
องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Date)

ป 2551- 2555

- ผลิตภัณฑสินคาของชุมชนได
รับมาตรฐานระดับ OTOP

ไมมีสินคาชุมชน

5 ผลิตภัณฑ

เปาหมาย (Targets)
ป 2551 ป 2552
ป 2553

ป 2554

ป 2555

1

1

1

1

1

- การประชุมอบรมใหความรู
ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
อยางนอยปละ 2 ครั้ง ใหแก
ประชาชนในเขตเทศบาล

ประชาชนในเขตเทศบาลรอยละ อบรมใหความรู
20 ยังขาดความรูตามแนวทาง
10 ครัง้
เศรษฐกิจพอเพียงที่แทจริง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

- เด็กอายุ 3-5 ป ไดรับบริการ
เลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอน
วัยเรียน
- เด็กอายุ 6-15 ป ไดรับการ
ศึกษาภาคบังคับ 9 ป
- เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ
ไดเรียนตอระดับมัธยมศึกษา
- คนอายุ 15-60 ป อานเขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอยางงาย

- ขอมูล จปฐ. 2 ป 2550
เทากับ 80 %

100%

80%

85%

90%

95%

100%

- ขอมูล จปฐ. 2 ป 2550
เทากับ 100 %
- ขอมูล จปฐ. 2 ป 2550
เทากับ 95 %
- ขอมูล จปฐ. 2 ป 2550
เทากับ 100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา

4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน
(Goals)
(KPIs)
(Baseline Date)
ป 2551- 2555
2. การณรงค ปองกัน ยาเสพติด
- อัตราการปวยดวยโรคไขเลือด - อัตราการปวยโรคไขเลือดออก
ลดลง 0.1%
โรคติดตอ การสงเสริมสุขภาพอนามัย
ออกและเสียชีวิตลดลง
และเสียชีวิต ป 2546-2547
ในแตละป
คาเฉลี่ยตอประชากร 100,000
และบําบัดผูติดยาเสพติด
เทากับ 0.3 ราย
- รอยละของเด็กแรกเกิดถึง
- ขอมูล จปฐ. 2 ป 2550
100%
15 ป เจริญเติบโตตามเกณฑ เทากับ 100 %
มาตรฐาน
- รอยละของคนอายุ 35ปข้นึ ไป - ขอมูล จปฐ. 2 ป 2550
100%
ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป เทากับ 100 %
100%
- รอยละของเด็กอายุ 6-12ปได - ขอมูล จปฐ. 2 ป 2550
รับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ เทากับ 100 %
- ขอมูล จปฐ. 2 ป 2550
100%
- รอยละของคนในครัวเรือน
ไมสูบบุหรี่
เทากับ 98.2 %
137 ราย
- จํานวนที่ลดลงของรายชื่อผูที่ - ผูมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ
อยูในกลุมเสี่ยงและอยูในการ กลุมเสี่ยงของผูประสานพลัง
เฝาระวัง ของผูประสานพลัง แผนดิน เขตอําเภอเมือง 137ราย
ตองลดลงปละอยางนอย 15%
แผนดิน
60%
3. การสงเสริมและสนับสนุนให
- รอยละของประชาชนที่มีอายุ - ขอมูล จปฐ. 2 ป 2550
ประชาชนมีการออกกําลังกาย และจัด
6 ปข้นึ ไป ไดรับการออกกําลัง เทากับ 60 %
ใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ
สัปดาหละ 3วัน วันละ 30นาที
- จํานวนสวนสาธารณะหรือ - มีสวนสาธารณะและสถานที่
2 แหง
พักผอนที่ตองปรับปรุง จํานวน 2
สถานที่พักผอนหยอนใจ

เปาหมาย (Targets)
ป 2551 ป 2552
ป 2553
0.1
0.1
0.1

ป 2554
0.1

ป 2555
0.1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

99%

99%

99%

100%

116 ราย

95 ราย

74 ราย

53 ราย

32 ราย

60%

60%

60%

60%

60%

1 แหง

1 แหง

-

-

-

4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPIs)
4. การสงเสริมและสนับสนุนศาสนา
- รอยละของคนในครัวเรือน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ปฎิบัติตนตามขนบธรรมเนียม
และมารยาทไทย
- คนอายุ 6 ปข้นึ ไปทุกคน
ปฎิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยาง
นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
5. การสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา
- จํานวนผูดอยโอกาสในชุมชน
ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูปวยเอดส
ไดรับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ

6. การบรรเทาความเดือดรอนแก
ผูประสบภัย

7. การสงเสริมและสนับสนุน
การสรางความสงบเรียบรอยในชุมชน

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Date)
ป 2551- 2555
- ขอมูล จปฐ. 2 ป 2550
5%
เทากับ 95 % ตองสงเสริมเพิ่มขึ้น
ปละ 1%
- ขอมูล จปฐ. 2 ป 2550
100%
เทากับ 100 %

- ขอมูลผูดอยโอกาสที่ไดรับการ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ป 2550
1.ผูสูงอายุ 596 คน
2.ผูพิการ 69 คน
3.ผูปวยเอดส 10 คน
ยังมีผูสูงอายุที่ไมไดรับการชวย
เหลืออีกประมาณ 100 คน
- จํานวนประชาชนที่ไดรับการ - ขอมูลจํานวนครัวเรือนที่ไดรับ
ชวยเหลือเบื้องตนในการดํารง การชวยเหลือผูประสบภัยน้ําชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดรอน ทวมในเขตเทศบาล 282ครัวเรือน
และมีผูผานเกณฑที่จะตองให
การชวยเหลืออีกประมาณ 50
ครัวเรือน
- จํานวนครั้งของการฝกอบรม - สมาชิก อปพร.จํานวน 240คน
การปองกันบรรเทาสาธารณภัย ตองผานการฝกทบทวนปละ2ครั้ง

เปาหมาย (Targets)
ป 2551 ป 2552
ป 2553
1%
1%
1%

ป 2554
1%

ป 2555
1%

100%

100%

100%

100%

100%

100 คน

25 คน

25 คน

25 คน

25 คน

-

50 ครัวเรือน

25 คร.

25 คร.

-

-

-

10 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)
4. การพัฒนาการทองเที่ยว และ
การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Date)

ป 2551- 2555

เปาหมาย (Targets)
ป 2551 ป 2552
ป 2553

ป 2554

ป 2555

90%

1. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศก
2. การสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว

- รอยละของภาคเอกชนที่มีสวน
รวมในการสนับสนุนสงเสริม
การทองเที่ยวที่เทศบาลดําเนิน
การจัดกิจกรรม

- รานคา/องคกรเอกชนมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมดานการ
สงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยว
ของเทศบาล รอยละ 80
(งานมหกรรมอาหารและดนตรี)
3. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
- แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาล - แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาล
จํานวน 2 แหง ตองไดรับการ
ไดรับการปรับปรุงพัฒนา
การปรับปรุงพัฒนา
4. การสรางจิตสํานึกการปองกันอนุรักษ - จํานวนครั้งของการฝกอบรม - ฝกอบรมประชาชนในการมี
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางจิตสํานึกในการปองกัน สวนรวมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ปละ 1 ครั้ง
อนุรักษฟน ฟูสิ่งแวดลอม
- ฝกอบรมนักเรียนเยาวชนในการ
มี สวนรวมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ปละ 1 ครั้ง
- รอยละของครัวเรือนที่มีสวน - ขอมูล จปฐ. 2 ป 2550
รวมในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับ เทากับ 78.0 %
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

90%

90%

90%

90%

90%

2 แหง

-

1 แหง

-

1 แหง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

95%

80%

85%

90%

95%

95%

4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPIs)
5.การปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เหมาะสม - ครัวเรือนมีการจัดบานเรือน
เปนระเบียบถูกสุขลักษณะ
- ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู
อาศัยและบานมีสภาพคงทน

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Date)
- ขอมูล จปฐ. 2 ป 2550
เทากับ 95.0 %
- ขอมูล จปฐ. 2 ป 2550
เทากับ 100 %

เปาหมาย (Targets)
ป 2551 ป 2552
ป 2553
80%
85%
90%

ป 2554
95%

ป 2555
95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

60%

65%

70%

75%

80%

ป 2551- 2555
95%

6. การสงเสริม การวางและจัดทํา
ผังเมืองรวม
5. การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
1. การสงเสริมประชาธิปไตย การมีสวน
รวมของประชาชน และกระบวนการประชา
สังคม
2. การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร

- รอยละของแผนพัฒนาเทศบาล - ขอมูลป 2549 รอยละ 10.16
ที่มีแผนชุมชนบรรจุอยู

- พนักงานเทศบาล 53 คน
- พนักงานครูเทศบาล 123 คน
รวม 176 คน ไดรับการฝกอบรม
อยางนอย 1 หลักสูตร/ป/คน
จํานวน 134 คนคิดเปน 76.14%
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราช - รอยละระดับความพึงพอใจ - ประชาชนพึงพอใจรอยละ 67.20
การและการบริการประชาชนโดยยึดหลัก ของประชาชนตองานบริการ (ขอมูล มกราคม 2549)
ธรรมาภิบาล
- รอยละของกระบวนงานดาน - ปรับลดกระบวนงานดานการ
การบริการประชาชนที่ปรับลด บริการประชาชนไดรอยละ 50
ขั้นตอนและระยะเวลาได
- รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การฝกอบรมสัมมนา

4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)

ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน
(KPIs)
(Baseline Date)
- รอยละคนในครัวเรือนไดรับรู - ขอมูล จปฐ. 2 ป 2550
ขาวสารที่เปนประโยชนอยางนอย เทากับ 100 %
สัปดาหละ 5 ครั้ง

ป 2551- 2555
100%

เปาหมาย (Targets)
ป 2551 ป 2552
ป 2553
100%
100%
100%

ป 2554
100%

ป 2555
100%

