
หน้าที่   19 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ.2561 - 2580)    

วิสัยทัศน์   “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย  6  
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

วิสัยทัศน์  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 

            กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 
 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.  ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาภาคเหนือสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการพัฒนาเป็น

ฐานเศรษฐกิจสร้างมูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งต้องน าศักยภาพ
ทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาและ
องค์กรในพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง

มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
สูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC  และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าสูง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
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1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2561 – 256๕ (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) (แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับทบทวน) 

เป้าหมายการพัฒนา “ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้ าค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”    

 ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมแปรรูป และ

อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เพ่ิมมูลค่าและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
2. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่ได้มาตรฐาน

และปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวในระดับสากล 
พันธกิจ (Mission)  
1. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมระบบการเกษตรอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 
2. พัฒนาอุสาหกรรมแปรรูป และอุสาหกรรมชีวภาพ ให้เติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว และการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประวัติศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรมและตลาดไมซ์ (MICE) เพ่ือให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ   
4. พัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 
เป้าประสงค์หลัก (Goal)   
1. ผลผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ แปรรูปด้วยนวัตกรรม และ

เทคโนโลยี เพ่ิมมูลค่า มีคุณภาพมาตรฐาน และเพ่ิมช่องทางการเกษตรค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาด
เปูาหมายสากล  

2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรม
ฐานชีวภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และฝีมือ
แรงงานให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ ยว และการบริการการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม และตลาดไมซ์ (MICE) เพ่ือให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ 

4. พัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 
ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา  
ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ า ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์  

   อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 
ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และ

   วัฒนธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
  การส่ง เสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ า ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 

อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์แบบครบวงจร

 ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 
 2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างศักยภาพ

 ในการผลิตสินค้าชีวภาพให้ผู้ประกอบ และฝีมือแรงงาน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. จ านวนผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูปได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี 
 2. จ านวนเกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย  เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  2 ต่อปี 
 3. จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน  เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  2 ต่อปี 
 4. แหล่งน้ าและระบบการบริหารจัดการน้ าได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพ่ิมข้ึน  

 ไม่น้อยกว่า 2 แหล่ง 
 5. เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง  เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า  2 เส้นทาง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการน้ า เพ่ือรองรับการเกษตร 

 อุตสาหกรรมชีวภาพ การขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 2. พัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป การตลาด ข้าว/สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ได้

 มาตรฐาน เพ่ือมุ่งสู่อินทรีย์ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ (Zoning ) ยกระดับคุณภาพชีวิต
 บุคลากรด้านการเกษตร  

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพ่ือแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตรในการยกระดับขีด
 ความสามารถการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 

 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยง และบริการการท่องเที่ยว 
 2. เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
 ให้เป็นที่รู้จัก 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนที่เพ่ิมข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  2 ต่อปี) 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  2 ต่อปี) 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนา/ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการเชื่อมการท่องเที่ยว ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน 
3. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
4. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านท่องเที่ยว 
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แผนผังสรุปยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 

ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
1.การยกระดบัคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย 
อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เพิ่มมูลค่าและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภค 

2.การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว
ในระดับสากล 

เปูาหมายการพัฒนา 
“ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้ าค่า ยกระดับคณุภาพ

ชีวิตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์หลกั (Goal) 

1. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมระบบการเกษตรอย่างครบ
วงจรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
2. พัฒนาอุสาหกรรมแปรรูป และอุสาหกรรมชีวภาพ ให้เติบโต ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว และการบรกิารการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้
มาตรฐานและปลอดภยัเป็นที่ยอมรับ   
4. พัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสตกิส์ 
 

1. ผลผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ สินค้าเกษตรปลอดภยัและอินทรยี์ 
แปรรูปด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพิ่มมูลค่า มีคุณภาพมาตรฐาน 
และเพิ่มช่องทางการเกษตรค้าขา้วและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเปูาหมาย
สากล  
2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชวีภาพ ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และฝีมอืแรงงานให้มี
ศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
3. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และการบริการการท่องเท่ียวเชิง สุขภาพ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้
มาตรฐานและปลอดภยัเป็นที่ยอมรับ 
4. พัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสตกิส์ 

ประเด็นการพัฒนา 
1. การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจดัการน้ า ระบบเกษตรปลอดภัย
และอินทรีย์อุตสาหกรรมแปรรูป และอตุสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วย
แนวทางเกษตรสมัยใหม ่

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล 
 

ตังช้ีวัดตามประเด็นการพัฒนา 
1. จ านวนผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูปได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 2 ต่อปี 
2. จ านวนเกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ  2 ต่อป ี
3. จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ  2 ต่อป ี

 4. แหล่งน้ าและระบบการบริหารจัดการน้ าได้รับการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 2 แหล่ง 
5. เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า   
2 เส้นทาง 

1. จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนที่เพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  2 ต่อปี) 
2. รายได้จากการท่องเท่ียวที่เพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  2 ต่อปี) 

แนวทางการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการน้ า  
เพื่อรองรับการเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพ การขนส่ง ระบบโลจิสติกส ์
การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
2. พัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป การตลาด ข้าว/สินค้าเกษตร
ปลอดภัยและอินทรีย์ได้มาตรฐาน เพือ่มุง่สู่อินทรีย์ตามความเหมาะสม
ของพื้นที่ (Zoning ) ยกระดับคุณภาพชวีิตบุคลากรด้านการเกษตร  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อแปรรูปข้าวและสินค้า
เกษตรในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าของกลุ่ม
จังหวัด 

1. พัฒนา/ฟื้นฟแูหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการเชื่อมการท่องเท่ียว 
ตามมาตรฐานการท่องเท่ียว 
2. พัฒนาสินค้า บรกิารและปจัจยัสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้ระดับ
มาตรฐาน 
3. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 
4. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านท่องเท่ียว 
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1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
“นครสวรรค์คนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทางขนส่งทางราง อุตสาหกรรมชีวภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 1. มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ (ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ปศุสัตว์และประมง) 
 เปูาหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร้อยละ 6  
 2. ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) 
 เปูาหมาย ในภาพรวมระดับจังหวัดมีความก้าวหน้าไม่มากกว่าล าดับที่ 50 ของประเทศ 
 3. ความอุดมสมบูรณ์/คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ปุาไม้ ขยะมูลฝอย 
 เปูาหมาย พ้ืนที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 
 -ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก าจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการ 
 4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 เปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาเมืองสวรรค์ 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร (ด้านเกษตรกรรมและ
ประมง) และนอกเกษตร (ด้านสุขภาพและกิจกรรมเพ่ือสังคม ด้านขนส่งและการเก็บรักษา ด้านการบริการที่
พักและกิจกรรมการให้บริการอาหาร ด้านการขนส่งและการค้าปลีกการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์
 เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร (ด้านเกษตรกรรมและ
ประมง) และนอกเกษตร (ด้านสุขภาพและกิจกรรมเพ่ือสังคม ด้านขนส่งและการเก็บรักษา ด้านการบริการที่
พักและกิจกรรมการให้บริการอาหาร ด้านการขนส่งและการค้าปลีกการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 โดยใช้ฐานปี 2560 
 แนวทางการพัฒนา  
 1. เป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพ (Health and Medical Hub) 
    1.1 วัตถุประสงค์ 
  1.1.1 เพ่ือให้จังหวัดนครสวรรค์มีศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ในระดับเชี่ยวชาญได้
อย่างมรประสิทธิภาพ 
  1.1.2 เพ่ือให้โรงพยาบาลมีรายได้จากการเข้ารับการบริการทางการแพทย์ในระดับ
เชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน 
  1.1.3 เพ่ือให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพครบวงจร 
    1.2 เปูาหมายและตัวชี้วัด 
  1.2.1 ประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและประชาชน
เขา้ถึงได้ (HA) 
  1.2.2 ร้อยละผู้สูงอายุที่รับบริการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
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 2. จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือความก้าวหน้าในอนาคต (Education and Training for the 
future  
     2.1 วัตถุประสงค์ 
  2.1.1 เพ่ือสร้างการรับรู้และประสบการณ์ด้านอาชีพในอนาคตแก่เด็กและเยาวชน 
  2.1.2 เพ่ือเตรียมแรงงานใหม่และพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพและทักษะฝีมือตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
  2.1.3 เพ่ือส่งเสริมภาคประกอบการและสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมมือในการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะฝีมือของก าลังแรงงานในจังหวัด 
      2.2 เปูาหมายและตัวชี้วัด 
  2.2.1 ร้อยละของแรงงานที่มีทักษะฝีมือ ร้อยละ 5 ต่อปี 
  2.2.2 จ านวนความร่วมมือ โครงการ กิจกรรม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมท่ีเข้าร่วมส่งเสริมการจักการศึกษา/ฝึกอบรม เพ่ือความก้าวหน้าในอนาคต 
 3. ยกระดับเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Agriculture and 
Organic Paradise)  
    3.1 วัตถุประสงค์ 
  3.1.1 เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  3.1.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีการท าเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
  3.1.3 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงภาคการเกษตรสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพเพ่ิมขึ้น 
    3.2 เปูาหมายและตัวชี้วัด 
  3.2.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ (ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย และปลา) ของจังหวัด
ที่เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
  3.2.2 จ านวนไร่เกษตร/ฟาร์ม ที่รับรองมาตรฐาน GAP (ไร่ต่อปี) หรือมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย ตลอดจนเกษตรอินทรีย์ ประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นปีละ 1 ,500 ไร่ ของอัตราจากแปลงเดิมที่ได้รับรอง
มาตรฐาน 
  3.2.3 อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลผลิตเกษตรปลอดภัยหรืออินทรีย์เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 5 ต่อปี   
  3.2.4 ร้อยละของต้นทุนเฉลี่ยพืชหลักลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
  3.2.5 มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5  
 4. วางระบบขนส่งและศูนย์กลางการกระจายสินค้า (Vehicles and Logistics Center) 
     4.1 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาฯ
ระดับชาติให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
     4.2  เปูาหมายและตัวชี้วัด 
  4.2.1 อัตราการขยายตัวของโครงการก่อสร้างถนน สะพาน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องใน
ทุกระดับ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างด้านขนส่งทุกระบบระดับชาติและภูมิภาค มีสัดส่วน
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 30  
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 5. ประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองแห่งความสุข (Experience Tourism)  
     5.1 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและเชิงนิเวศน์ โครงสร้างพ้ืนฐานการ
ท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 
    5.2 เปูาหมายและตัวชี้วัด 
  รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 3,400 ล้านบาท ในปี 2565 
 6. พัฒนาเมืองแห่งดิจิตอลเพื่อการพาณิชย์ (New Digital Commerce) 
     6.1 วัตถุประสงค์ 
  6.1.1 เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีมูลค่าขายทางออนไลน์ในจังหวัดนครสวรรค์เพ่ิมมากข้ึน 
  6.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีผู้ใช้บริการค้าขายออนไลน์มากขึ้น 
    6.2 เปูาหมายและตัวชี้วัด 
  ร้อยละของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 (DBD  
  Registered)  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
 3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเพิ่มมากข้ึน 
 4. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการขยายผลจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ิมมากข้ึน 
 5. เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของการเจ็บปุวยด้วยโรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง มี
สัดส่วนลดลง อย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี 
 2. จ านวนแรงงสนนอกระบบและผู้สูงอายุสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้นมีอัตราเพ่ิมขึ้น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
 3. ร้อยละของชุมชน และหน่วยงานที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและพัฒนา
องค์กรเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
 4. จ านวนประชาชนผู้ด าเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30 รายต่อปี 
 5. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคนตามเกณฑ์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(เฉพาะกลุม่ที่ 1 ) 
 6. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคนตามเกณฑ์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(เฉพาะกลุ่มท่ี 2 ) 
 7. หมู่บ้านชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เกิน 1 คน ต่อประชากร  
1,000 คน 
 8. ประชาชนได้รับรู้กฎหมาย สิทธิ แลหน้าที่และการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
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 แนวทางการพัฒนา 
 1. ด้านพัฒนาสุขภาวะ 
 2. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
 3. ด้านสร้างสังคมการเรียนรู้และวิถีพอเพียง 
 4. ด้านสร้างความมั่นคงปลอดภัย 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั้งยืน 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดมีการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ 
 3. เพื่อสร้างความม่ันคงด้านพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อให้จังหวัดมีระบบปูองกันและมีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัย 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 1 โดยเทียบกับพ้ืนที่ปุาไม้ของจังหวัด 
 2. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก าจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการ ร้อยละ 13 ต่อปี 
 3. ร้อยละของปริมาณการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี 
 4. ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (EI) ลดลงร้อยละ 1 ต่อปี 
 5. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืนจากเครือข่าย
 สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ต่อเนื่อง 
 6. หมู่บ้านชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติโดยการสร้างเข่ือนริมตลิ่งแม่น้ า 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 2. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 3. อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน 
 4. พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เสริมสร้างจิตส านึกให้ภาคส่วนต่างๆตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ิมข้ึน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้สะดวก  
 3. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. จ านวนสมาชิกของเครือข่ายเฝูาระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
 2. ร้อยละของจ านวน อบต.และเทศบาล น าแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้านสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้
 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการสาธารณะ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
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แผนผังสรุปแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งจดุยืนทางยทุธศาสตร์ (Positioning) 

เกษตรอุตสาหกรรม (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมและธรรมชาต ิ
เป้าหมายการพัฒนา 

นครสวรรคค์นธรรมด ีสังคมพอเพยีง ชุมทางขนส่งทางราง อตุสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยนื 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา พันธกจิ (Mission) 

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ (ขา้ว มันส าปะหลัง ออ้ย  
ปศุสัตว์และประมง) 
2.ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) 
3 .ความอุดมสมบูรณ์/คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ประกอบด้วย ปุาไม้  
ขยะมูลฝอย 
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

1.การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนา (HEAVEN 
Model) 
2.การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมทีม่ีความมัน่คงและปลอดภยั
ในทุกระดับ ทุกมิติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.การเติบโตอย่างเป็นธรรม ไม่เบียดเบียนให้โอกาสและลดความเลื่อมล้ า ต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
4.การเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการท าดี สร้างประโยชน์และ
ความสุขต่อผู้อื่นและสังคม และธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วม 

ประเด็นการพัฒนา 
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย
แนวทางการพัฒนาเมืองสวรรค์ 

2. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และ
สร้างสังคมพอเพียง 

3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างย้ังยืน 

4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการ
พัฒนาที่ย้ังยืน 

ตัวชี้วดั (KPI) 
1.ประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากลและประชาชนเข้าถึงได้ (HA) 
2.ร้อยละผู้สูงอายุที่รับบริการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้าน
สุขภาพเพิ่มข้ึน 
3.ร้อยละของแรงงานที่มีทักษะฝีมือ ร้อยละ 5 ต่อปี 
4.จ านวนความร่วมมือ โครงการ กิจกรรม ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เข้า
ร่วมส่งเสริมการจักการศึกษา/ฝึกอบรม เพื่อความก้าวหน้า
ในอนาคต 
5.มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ (ข้าว มันส าปะหลัง 
อ้อย และปลา) ของจังหวัดที่เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3  
ต่อปี 
6.จ านวนไร่เกษตร/ฟาร์ม ที่รับรองมาตรฐาน GAP (ไร่ต่อ
ปี) หรือมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ตลอดจนเกษตรอินทรีย์ 
ประเภทอื่นๆ เพิ่มข้ึนปีละ 1,500 ไร่ ของอัตราจากแปลง
เดิมที่ได้รับรองมาตรฐาน 
7.ตราการขยายตัวของมูลค่าผลผลิตเกษตรปลอดภัยหรือ
อินทรีย์เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี   
8.ร้อยละของต้นทุนเฉลี่ยพืชหลักลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
9.มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่
เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 
10.อัตราการขยายตัวของโครงการก่อสร้างถนน สะพาน 
หรือสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาโครงสร้างด้านขนส่งทุกระบบระดับชาติและ
ภูมิภาค มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 30 
11.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 3,400 ล้านบาท  
ในปี 2565 
12.ร้อยละของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 (DBD Registered) 

1. ร้อยละของการเจ็บปุวยด้วย
โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง 
ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง มีสัดส่วน
ลดลง อย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี 
2. จ านวนแรงงสนนอกระบบและ
ผู้สูงอายุสามารถประกอบอาชีพและมี
รายได้เพิ่มข้ึนมีอัตราเพิ่มข้ึน ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 5 ต่อปี 
3. ร้อยละของชุมชน และหน่วยงานที่
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตและพัฒนาองค์กรเพิ่มข้ึน 
อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
4. จ านวนประชาชนผู้ด าเนินวิถีชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30 ราย
ต่อปี 
5. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อ
ประชากรแสนคนตามเกณฑ์ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (เฉพาะกลุ่มที่ 1 ) 
6. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อ
ประชากรแสนคนตามเกณฑ์ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (เฉพาะกลุ่มที่ 2 ) 
7. หมู่บ้านชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์
มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เกิน 1 คน 
ต่อประชากร 1,000 คน 
8. ประชาชนได้รับรู้กฎหมาย สิทธิ และ
หน้าที่และการเข้าถึง กระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
 

1. ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 
อย่างน้อยร้อยละ 1 โดยเทียบกับ
พื้นที่ปุาไม้ของจังหวัด 
2. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีการก าจัดขยะอย่างถูก
หลักวิชาการ ร้อยละ 13 ต่อปี 
3. ร้อยละของปริมาณการใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี 
4. ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน 
(EI) ลดลงร้อยละ 1 ต่อปี 
5. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
อย่างยั่งยืนจากเครือข่ายสิ่งแวดล้อม
ที่มีอยู่ต่อเนื่อง 
6. หมู่บ้านชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติโดย
การสร้างเขื่อนริมตลิ่งแม่น้ า 

1 .  จ านวนสมาชิ กขอ ง
เครื อ ข่ าย เฝู า ระ วั งการ
ทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
เพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 
2 .  ร้ อยละ ของจ านว น 
อบต.และเทศบาล น าแผน
ชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน
สู่การพัฒนาท้องถ่ินได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพกา ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
สาธารณะ 
 

แนวทางการพฒันา 
1.เป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพ (Health and Medical Hub) 
2.จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต (Education 
and Training for the future) 
3.ยกระดับเกษตรสู่ เกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมฐาน
ชีวภาพ (Agriculture and Organic Paradise)  
4.วางระบบขนส่งและศูนย์กลางการกระจายสินค้า (Vehicles and 
Logistics Center) 
5.ประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองแห่งความสุข (Experience Tourism) 
6.พัฒนาเมืองแห่งดิจิตอลเพื่อการพาณิชย์ (New Digital Commerce) 
 

1. ด้านพัฒนาสุขภาวะ 
2. ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและครอบครัว 
3. ด้านสร้างสังคมการ
เรียนรู้และวิถีพอเพียง 
4. ด้านสร้างความม่ันคง
ปลอดภัย 
 

1. อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 
2. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3. อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้
พลังงานทดแทน 
4. พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

1. การปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
2. การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 
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1.3.4 แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2566-2570) 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
“นครสวรรค์คนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทางขนส่งทางราง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาเมืองสวรรค์ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพ (Health and Medical Hub) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2  จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือความก้าวหน้าในอนาคต  
    (Education and Training for the future) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  
    (Agriculture and Organic Paradise)  
 แนวทางการพัฒนาที่ 4  วางระบบขนส่งและศูนย์กลางการกระจายสินค้า  
    (Vehicles and Logistics Center) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5 ประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองแห่งความสุข (Experience Tourism) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาเมืองแห่งดิจิตอลเพื่อการพาณิชย์  (New Digital Commerce) 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1  ด้านพัฒนาสุขภาวะ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านสร้างสังคมการเรียนรู้และวิถีพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านสร้างความม่ันคงปลอดภัย 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย้ังยืน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  (พ.ศ. 2561-2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2566-2570) 
 วิสัยทัศน์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ บูรณาการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่เปูาหมายการพัฒนาที่ยั้งยืนในระดับพ้ืนที่” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างยั้งยืน 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 6. การเสริมสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างยั้งยืน 
   เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. มีโครงข่ายน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง ภายใต้การ 
   บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียง 
   กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ า เพ่ืออุปโภค บริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
   เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. มีโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน 
   2. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   2. การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. มีนักท่องเที่ยวและรายได้จากสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
   2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างแหล่งรายได้เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจักกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. สังคมมีความเข็มแข้ง ประชาชนมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
   3. ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ 
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   4. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้ 
   กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมพัฒนาการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนได้ออกก าลังกาย 
   4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   5. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้
   พ่ึงพาตนเองได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
   เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ  
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. มีการลดปริมาณขยะ และก าจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ 
   3. ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   4. ประชาชนมีความรู้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปท. มีแผน 
   รับมือปูองกันและลดความเสี่ยงภัย 
   กลยุทธ์ 
   1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนใช้พลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน 
   4. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
   เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านได้รับ
   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานให้คงอยู่ต่อไป 
   2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด 
   3. อปท. มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
   4. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
   5. ประชาชนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี  
   พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   กลยุทธ์ 
   1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   และปราชญ์ชาวบ้าน 
   2. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด 
   3. สร้างนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่ส่งเสริม/แสดงการบริหารจัดการที่โปร่งใสที่ยัง
   ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
   4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 
   5. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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ผังสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2566-2570) 
วิสัยทัศน์ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ บูรณาการขับเคลื่อนหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
สู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั้งยืนในระดับพ้ืนที่” 

ยุทธศาสตร์ที ่ เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
1.พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่าง
ยั้งยืน 

1. มีโครงข่ายน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่งพอเพียง ภายใต้การบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ 
อย่างมีประสิทธภิาพ 
2. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคได้อยา่ง
พอเพียง 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อ
การเกษตร 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ า เพื่ออปุโภค 
บริโภค 

 

2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ 1. มีโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน
เหมาะสมกับการใช้งาน 
2. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่
ได้มาตรฐาน 
 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

 

3.การส่งเสริมการท่องเท่ียว 1. มีนักท่องเที่ยวและรายได้จากสถานที่
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างแหล่ง
รายได้เพิ่มเติมในพื้นที่ 
 

1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจักกจิกรรมการ
ท่องเที่ยว 

 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี 1. สังคมมีความเข็มแข้ง ประชาชนมีความสุข
ภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ด ี
3. ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดมีี
คุณภาพ 
4. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้ 

1. ส่งเสริมพัฒนาการด ารงชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทกุวัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชน
ได้ออกก าลังกาย 
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 
5. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพา
ตนเองได้ 
 

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

1. ประชาชนมีจิตส านกึและมีสว่นร่วมในการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. มีการลดปริมาณขยะ และก าจัดขยะชุมชน
ให้ถูกหลักวิชาการ 
3. ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ประชาชนมีความรู้ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั และ อปท. มีแผนรบัมือ
ปูองกันและลดความเส่ียงภัย 
 
 
 
 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลกั
วิชาการ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนใช้พลังงานทดแทน
เพื่อชุมชน 
4. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 
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6.การเสริมสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 

1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านได้รับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสานให้คงอยู่ต่อไป 
2. ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนหา่งไกลยาเสพติด 
3. อปท. มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
4. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
5. ประชาชนมีจิตส านกึในการปฏิบัติตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้าน 
2. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนหา่งไกลยาเสพติด 
3. สร้างนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่ส่งเสริม/
แสดงการบริหารจัดการที่โปร่งใสที่ยัง
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชน 
5. ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็น
ประมุข 
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  ตัวชี้วัดเปาูประสงค์และคา่เปูาหมาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย (ทบทวน) 
 

 
กลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

1.พัฒนาแหล่งน้ าและ
บริหารจัดการน้ าอยา่งยั้งยืน 

1. มีโครงข่ายน้ าและพัฒนาแหล่ง
น้ าใช้ในการเกษตรอยา่งพอเพียง 
ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา
เพิ่มขึ้น 
 
ฐานข้อมูล ปี 2562 จ านวน
แหล่งน้ า (หว้ย หนอง คลอง 
บึง บ่อบาดาลสาธารณะ) 
=5,838 แห่ง  
*จากระบบขอ้มูลกลางของ 
อปท.(INFO) 
 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 25 1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ า  
เพื่อการเกษตร 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ า  
เพื่ออุปโภค บริโภค 

 

2. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค 
ได้อย่างพอเพียง 

2.ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่ไม่มีน้ าประปาใช้ 
เพื่ออุปโภคบริโภค ลดลง 
 
ฐานข้อมูล ปี 2562 จ านวน
ครัวเรือนที่ไม่มีน้ าประปาใช้ 
=20,170 ครัวเรือน 
จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช ้
=346,504 ครัวเรือน 
*จากระบบขอ้มูลกลางของ 
อปท.(INFO) 
 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 5 

 
 



หน้าที่   37 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่37 

 

  ตัวชี้วัดเปาูประสงค์และค่าเปาูหมาย (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย (ทบทวน) 
 

 
กลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพ 

1. มีโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกได้
มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน 
 

ร้อยละของถนนที่ได้รับการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 
ฐานข้อมูล ปี 2562 จ านวน
ถนนลูกรัง,ลาดยาง,คอนกรีต,
ถนนอื่นๆและสะพานรวม
ทั้งหมด =12,629 สายทาง 
*จากระบบขอ้มูลกลางของ 
อปท.(INFO) 
 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 5 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

 

2. มีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
 

1.ร้อยละของครัวเรือนที่ไม่มี
ไฟฟูาใช้ลดลง 
ฐานข้อมูล ปี 2562 จ านวน
ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้  
รวมทั้งหมด =3,905 
ครัวเรือน *จากระบบขอ้มูล
กลางของ อปท.(INFO) 
 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 25 

2.ร้อยละของ อปท.ที่จัด
โครงการ/กิจกรรม ด้านการ
พัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  
(เช่น รางระบายน้ า ไฟฟูา
แสงสว่าง ศาลาประชาคม 
เป็นต้น) 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 



หน้าที่   38 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่38 

 

  ตัวชี้วัดเปูาประสงค์และค่าเปูาหมาย (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย (ทบทวน) 
 

 
กลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

3.การส่งเสริมการท่องเท่ียว 1. มีนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
สถานที่ท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
 

1.ร้อยละของจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
 
ฐานข้อมูล ปี 2563 จ านวน
นักท่องเที่ยว =580,711 
คน *จากการติดตามตวัชี้วัด 
อปท. 
 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 5 1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัก
กิจกรรมการทอ่งเที่ยว 

 

2.ร้อยละของรายได้จาก
สถานที่ท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น  
 
ฐานข้อมูล ปี 2563 จ านวน
รายได้จากการท่องเท่ียว 
=29,154,260 บาท 
*จากการติดตามตวัชี้วัด 
อปท. 
 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 10 

2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
สร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติมในพื้นที่ 
 

ร้อยละของ อปท.ที่จัด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้าง
แหล่งรายได้เพิ่มเติมในพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 2 กิจกรรม 
 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 5 

 
 
 
 



หน้าที่   39 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่39 

 

 ตัวชี้วัดเปูาประสงค์และค่าเปูาหมาย (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย (ทบทวน) 

 

 
กลยุทธ ์2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

1. สังคมมีความเข็มแข้ง ประชาชน
มีความสุขภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรม  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปีละไม้น้อยกว่า  
3 กิจกรรม 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ  
90 

1. ส่งเสริมพัฒนาการด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศ
ทุกวัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและ
ประชาชนได้ออกก าลังกาย 
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
5. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมให้พึ่งพาตนเองได้ 
 

 2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ด ี
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรม  
สร้างเสริมสุขภาพให้กับ
ประชาชน ปีละไม้น้อยกว่า  
3 กิจกรรม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
80 

 3. ประชาชนเข้าถึงระบบ
การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ 
 

1.ร้อยละของจ านวนนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ  
95 

  2.ร้อยละของจ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานจากการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

  3.ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรม เพือ่
ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การศึกษา ปีละไม้น้อยกวา่  
3 กิจกรรม 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ  
90 

 4. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการ
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชวีิต
ให้พึ่งพาตนเองได้ 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรม
สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมให้พึ่งพาตนเองได้ 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ  
90 



หน้าที่   40 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่40 

 

  ตัวชี้วัดเปูาประสงค์และค่าเปูาหมาย (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย (ทบทวน) 

 

 
กลยุทธ ์2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

1. ประชาชนมีจิตส านกึและมีสว่น
ร่วมในการอนุรักษแ์ละบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรม ดา้น
การอนุรักษ ์บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปีละไม้น้อยกวา่  
3 กิจกรรม 
 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ  
70 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูก
หลักวิชาการ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนใช้พลังงาน
ทดแทนเพื่อชุมชน 
4. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

 
 2. มีการลดปริมาณขยะ และก าจัด

ขยะชุมชนให้ถกูหลักวิชาการ 
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรมด้าน
การลดปริมาณขยะและ
ก าจัดขยะชุมชนให้ถกูหลัก
วิชาการ ปีละไม้น้อยกว่า  
3 กิจกรรม 
 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 

 3. ประชาชนมีการใช้พลังงาน
ทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรมด้าน
ใช้พลังงานทดแทนและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 

 4. ประชาชนมีความรู้ในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
และ อปท. มีแผนรับมือปอูงกัน
และลดความเส่ียงภยั 
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรมด้าน
การปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั ปีละไม้น้อยกว่า  
3 กิจกรรม 
 
 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 

 



หน้าที่   41 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่41 

 

  ตัวชี้วัดเปูาประสงค์และค่าเปูาหมาย (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย (ทบทวน) 

 

 
กลยุทธ ์2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

6.การเสริมสร้างความผาสุก 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 

1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้านได้รับการอนุรกัษ์
ฟื้นฟูและสืบสานให้คงอยู่ต่อไป 
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรมทาง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้าน 
ปีละไม้น้อยกว่า 3 กจิกรรม 
 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ  
90 

1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 
2. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนหา่งไกลยาเสพติด 
3. สร้างนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่
ส่งเสริม/แสดงการบริหารจัดการที่
โปร่งใสที่ยังด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและใหบ้ริการประชาชน 
5. ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
เป็นประมุข 

2. ประชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน
ห่างไกลยาเสพติด 
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรมด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปีละ
ไม้น้อยกวา่ 3 กิจกรรม 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

3. อปท. มีการบริหารจัดการอย่าง
โปร่งใส 
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ผ่านกณฑ์ค่า
เปูาหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติๆ 
*ผลการประเมิน ITA ปี
2563 มีจ านวน อปท.ที่ผ่าน
เกณฑ์ฯจ านวน 74 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 51.75 และไม่
ผ่านเกณฑ์ฯ จ านวน 69 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.25 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
80 



หน้าที่   42 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่42 

 

  ตัวชี้วัดเปูาประสงค์และค่าเปูาหมาย (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย (ทบทวน) 

 

 
กลยุทธ ์2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

6.การเสริมสร้างความผาสุก 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 

4. ประชาชนได้รับการบริการที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
มีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น LPA
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 ด้าน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
*ผลการประเมิน LPA ปี
2563 มีจ านวน อปท.ที่ได้
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 จ านวน 60 แห่ง 
 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ  
95 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและใหบ้ริการประชาชน 
5. ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
เป็นประมุข 

5. ประชาชนมีจิตส านกึในการ
ปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
เป็นประมุข 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ปีละไม้น้อยกว่า 3 กจิกรรม 
 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 
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2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

2.1 วิสัยทัศน์  
 

“ตากฟ้าเมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม 
น้อมน าหลักปรัชญา  พัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน” 

 

2.2 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และปราชญ์ชาวบ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่าง

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

2.3 เป้าประสงค์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    เปูาประสงค์  

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 
2. มีระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    เปูาประสงค์  

1. มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เปูาประสงค ์
1. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและเข้าถึงระบบการศึกษา และ

สาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการออกก าลังกายมากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 และปราชญ์ชาวบ้าน 

เปูาประสงค ์
1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานคงอยู่ต่อไป 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 

เปูาประสงค ์
1. หน่วยงานมีศักยภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เปูาประสงค ์
1. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. มีการลดปริมาณขยะ และก าจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ 
3. ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เปูาประสงค ์
1. หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
2. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 

 

2.4 ตัวช้ีวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ตัวชี้วัด  

1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

2. จ านวนระยะทางท่ีเพ่ิมขึ้นของถนนที่ได้มาตรฐาน 
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ ส าเร็จการศึกษา 
2. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 
3. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์ 
4. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข 
5. ร้อยละของผู้รับการอบรมส่งเสริมอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
6. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกาย ปีละไม่น้อยกว่า 

3 กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 และปราชญ์ชาวบ้าน 
ตัวชี้วัด  
1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 

ตัวชี้วัด 
1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีละไม่น้อย

กว่า 4 กิจกรรม 
2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน

ชวีิตและทรัพย์สิน การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีละไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 
1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการลดปริมาณขยะและก าจัดขยะชุมชนให้ถูก

หลักวิชาการ ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
3. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการ 
2. ร้อยละของการประเมินที่หน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LPA 
3. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่

น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

2.5 ค่าเป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ที่ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

2566 = 5% 
2567 = 5% 
2568 = 5% 
2569 = 5% 
2570 = 5% 

2. จ านวนระยะทางท่ีเพ่ิมขึ้นของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

2566 = 20 กม. 
2567 = 20 กม. 
2568 = 20 กม. 
2569 = 20 กม. 
2570 = 20 กม. 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่

ได้รับประโยชน์จากระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

2566 = 80% 
2567 = 80% 
2568 = 80% 
2569 = 80% 
2570 = 80% 

2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 2566 = 2% 
2567 = 2% 
2568 = 2% 
2569 = 2% 
2570 = 2% 

2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึน 

 

2566 = 2% 
2567 = 2% 
2568 = 2% 
2569 = 2% 
2570 = 2% 
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3. การพัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลฯ ส าเร็จการศึกษา 

 

2566 = 90% 
2567 = 90% 
2568 = 90% 
2569 = 90% 
2570 = 90% 

3. การพัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

2. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 

2566 = 90% 
2567 = 90% 
2568 = 90% 
2569 = 90% 
2570 = 90% 

3. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

2566 = 75% 
2567 = 80% 
2568 = 85% 
2569 = 90% 
2570 = 9๕% 

4. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการบริการ
ด้านสาธารณสุข 

2566 = 75% 
2567 = 80% 
2568 = 85% 
2569= 90% 
2570 = 9๕% 
 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 5. ร้อยละของผู้รับการอบรมส่งเสริมอาชีพ 

สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
2566 = 20% 
2567 = 25% 
2568 = 30% 
2569 = 35% 
2570 = ๔0% 

6. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการออกก าลังกาย ปีละไม่   
น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

2566 = 3 กิจกรรม 
2567 = 3 กิจกรรม 
2568 = 3 กิจกรรม 
2569 = 3 กิจกรรม 
2570 = 3 กิจกรรม 

4. การอนุรักษ์และสืบสาน 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้าน 

1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

 

2566 = 3 กิจกรรม 
2567 = 3 กิจกรรม 
2568 = 3 กิจกรรม 
2569 = 3 กิจกรรม 
2570 = 3 กิจกรรม 
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5. เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปีละไม่น้อยกว่า 4 
กิจกรรม 

2566 = 4 กิจกรรม 
2567 = 4 กิจกรรม 
2568 = 4 กิจกรรม 
2569 = 4 กิจกรรม 
2570 = 4 กิจกรรม 

2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปีละไม่น้อยกว่า  
4 กิจกรรม 

2566 = 4 กิจกรรม 
2567 = 4 กิจกรรม 
2568 = 4 กิจกรรม 
2569 = 4 กิจกรรม 
2570 = 4 กิจกรรม 

6. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

2566 = 3 กิจกรรม 
2567 = 3 กิจกรรม 
2568 = 3 กิจกรรม 
2569 = 3 กิจกรรม 
2570 = 3 กิจกรรม 

2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการลด
ปริมาณขยะและก าจัดขยะชุมชนให้ถูก
หลักวิชาการ ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

2566 = 3 กิจกรรม 
2567 = 3 กิจกรรม 
2568 = 3 กิจกรรม 
2569 = 3 กิจกรรม 
2570 = 3 กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 3.  หน่ ว ย งาน ได้ จั ดกิ จ กรรมส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

2566 = 3 กิจกรรม 
2567 = 3 กิจกรรม 
2568 = 3 กิจกรรม 
2569 = 3 กิจกรรม 
2570 = 3 กิจกรรม 

7. การสร้างธรรมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่
ได้รับการบริการ 

2566 = 80% 
2567 = 80% 
2568 = 80% 
2569 = 80% 
2570 = 80% 

2. ร้อยละของการประเมินที่หน่วยงานผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน LPA 

2566 = 70% 
2567 = 75% 
2568 = 80% 
2569 = 85% 
2570 = ๙๐% 
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3. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่น้อย
กว่า 3 กิจกรรม 

 

2566 = 3 กิจกรรม 
2567 = 3 กิจกรรม 
2568 = 3 กิจกรรม 
2569 = 3 กิจกรรม 
2570 = 3 กิจกรรม 

2.6  กลยุทธ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  2. พัฒนาการคมนาคม  
  3. พัฒนาการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  2. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ให้พ่ึงพาตนเองได้ 
  3. ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
  4. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก าลังกาย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์และสืบสาน  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้าน 

    กลยุทธ์ 
  1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
     กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์ 
  1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร  
     กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน 
  3. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบลตากฟูา  ได้ก าหนดพ้ืนที่การพัฒนาทุก
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา และให้ครอบคลุมทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 7 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์และสืบสาน  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
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2.7  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  

2.7.๑  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม    
 

    
 

  
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
๑. ด้านความมั่นคง ๒.ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

๓.ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

๔.ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

๕.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๖.ด้านการ 
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารภาครัฐ 
 

 
 

 
 
 

แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน 
1. พัฒนาการทองเที่ยว 
และธุรกิจบริการตอเนื่องให
มีคุณภาพ สามารถ 
สรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน 
และกระจายประโยชนอยาง
ทั่วถึงรวมทั้งตอยอดการ
ผลิตสินคาและบริการที่ม ี
ศักยภาพสูงดวยภูมิปญญา 
และนวัตกรรม 

2. ใชโอกาสจากเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ และการ 
เช่ือมโยงกับอนภุาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อ 
ขยายฐานเศรษฐกิจ 
ของภาค 

3.ยกระดับเปนฐานการผลิต
เกษตรอินทรีย และเกษตร
ปลอดภัย เช่ือมโยงส ู
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ที่สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้น 

4.พัฒาคุณภาพชีวิต และแกไข 
ปญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผูสูงอายุอยางมีสวนรวม 
ของ ครอบครัวและชุมชน 
ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน 
ภาคบริการ 

5. อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ า
ใหคงความสมบูรณ จัดระบบ
บริหารจัดการน้ า อยาง
เหมาะสมและ เช่ือมโยงพื้นที่
เกษตรใหทั่วถึง ปองกันและ 
แกไขปญหามลพิษหมอกควัน 
อยางยั่งยืน 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
1. เสริม
สรางและ
พัฒนา 
ศักยภาพ  
ทุนมนุษย 

2. สราง 
ความเปน 
ธรรม  
ลด ความ 
เหลื่อมล้ า 
ในสังคม 

3.สรางความ 
เขมแข็งทาง 
เศรษฐกิจ 
และแขงขัน 
ไดอยาง 
ยั่งยืน 

4. การ 
เติบโตที่ 
เปนมิตร
กับสิ่ง
แวดลอม 
เพื่อการ 
พัฒนาที่ 
ยั่งยืน 

5. เสริม 
สรางความ
มั่นคงแห่งชาติ 
เพื่อพัฒนา 
ประเทศสู 
ความมั่งค่ัง 

6.การบริหาร 
จัดการใน 
ภาครัฐ  
การปองกันการ
ทุจริต ประพฤติ
มิชอบและ 
ธรรมมาภิบาล
ภาครัฐ 

7.พัฒนา 
โครงสราง 
พื้นฐานและ
ระบบ 
โลจิสติกส 

8.พัฒนา 
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ 
นวัตกรรม 

9.พัฒนา 
ภาคเมือง 
และพื้นที ่
เศรษฐกิจ 

10.ความรวม
มือ ระหวาง 
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลตากฟ้า 
(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)     
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2.7.๑  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม(ต่อ)  

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (พ.ศ.2561-2565) 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1. การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ า
ระบบการเกษตรปลอดภัย และอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูปและ
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วนแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

 
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ.2565) 
1. สรางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจดวยแนวทางการ
พัฒนาแบบเมืองนครสวรรค  

2. พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษยและสรางสังคม
พอเพียง 

3.บริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอยางยั่งยืน 

4. เสริมสรางธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ.2566-2570) 
1. สรางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจดวยแนวทางการ
พัฒนาแบบเมืองนครสวรรค  

2. พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษยและสรางสังคม
พอเพียง 

3.บริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอยางยั่งยืน 

4. เสริมสรางธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
         

        
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ 
องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  
ในเขตจังหวัด 
นครสวรรค 
(พ.ศ.2566- 
2570) 

1.พัฒนา
แหล่งน้ าและ
บริหารจัดการ
น้ าอยา่งยั้งยืน 

2.พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่มี
คุณภาพ 

3.การส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

6. การเสริมสร้าง
ความผาสุก 
ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีอันดี
งามในท้องถิ่น 

 
 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
เทศบาลต าบล 
ตากฟ้า  
อ าเภอตากฟ้า 
จังหวัดนครสวรรค ์
(พ.ศ.2566- 
2570) 

1.พัฒนา 
โครงสราง 
พื้นฐาน  

2.สงเสริม 
การทอง
เท่ียว 

3.พัฒนา 
การศึกษาและ 
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

4.อนุรักษและ 
สืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณ ี 
ภูมิปญญา 
ทองถิ่นและ
ปราชญ 
ชาวบาน 

5. เสริมสราง 
สังคมเขมแข็ง 

6. การบริหาร 
จัดการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมให้มี
ประสิทธิภาพ 
อยางยั่งยืน 

7.การสราง 
ธรรมาภิบาล 
และการ
บริหารกิจการ 
บานเมืองที่ด ี

1 2 
2 

2 

2 

3 
4 
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2.7.2 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (ยุทธศาสตรเทศบาลต าบลตากฟ้า ยุทธศาสตร อปท.ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรจังหวดั) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 

3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

๑.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. สรา้งการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย
แนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค์ 

2. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสรา้ง
สังคมพอเพียง 

๒.การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
 

๓.การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. อนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณ ีภูมปิัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 

๕.เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

๗. การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 

๑.พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างยั้งยืน 
 

๒.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทีมี่คุณภาพ 
 

๓.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๕.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6. การเสริมสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 

4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
ที่ย่ังยืน 



หน้าที่   54 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่54 

 

2.7.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวมของเทศบาลต าบลตากฟา้ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

 
     ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิการ 

            ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาดา้น
การศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ด้านเสรมิสร้างสังคม
เข้มแข็ง 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมา- 
ภิบาลและการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ด ี

 

ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษแ์ละสืบสาน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณ ี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้าน 

วิสัยทัศน์  
 
 
 

 
 

ตากฟูา  
เมืองน่าอยู่ 

 แหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรม  

น้อมน าหลัก
ปรัชญา  

พัฒนาการศึกษาสู่
อาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 1.มีโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 

2. มีระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

1. มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 

1.ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและเข้าถึงระบบการศึกษา และสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการออกก าลังกายมากข้ึน 

 

1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน
ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานคงอยู่ต่อไป 

 
1. หน่วยงานมีศักยภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด 

 

1. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. มีการลดปริมาณขยะ และก าจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ 
3. ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

1. หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
2. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 

 

กลยุทธ ์
 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
2. พัฒนาการคมนาคม  
3. พัฒนาการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 

1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
2. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 ให้พึ่งพาตนเองได้ 
3. ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
4. ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน 

 
1. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
1. อนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน 

 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน 
3. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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2.7.4 รายละเอียดยุทธศาสตร ์ 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟ้า 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนบัสนนุ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. สรางการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจดวย 
แนวทางการ
พัฒนาแบบ
เมือง
นครสวรรค ์

1. พัฒนา
แหล่งน้ า
และบรหิาร
จัดการน้ า
อย่างยั้งยืน 

1. พัฒนา 
โครงสราง 
พื้นฐาน  

๑.มีโครงสร้าง
พื้นฐานแหล่งน้ า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

๑.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของพื้นที่
ที่ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ 
 5 

ร้อยละ 
 5 

ร้อยละ  
5 

เฉลี่ยร้อยละ 

5/ปี 
๑.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร 

โครงการขยายเขต
ประปา รวมถึงการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง, 
กองการ
ประปา 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 

๒.มีระบบการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 

๒.จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของถนน
ที่ได้มาตรฐาน 

20 
ก.ม. 

20 
ก.ม. 

20 
ก.ม. 

20 
ก.ม. 

20 
ก.ม. 

เฉลี่ยปีละ 
20 ก.ม. 

๒.พัฒนาการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน 
โครงการซ่อมสร้าง
ถนนฯ และอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

กองช่าง เทศบาล
ต าบล 

ตากฟูา, 
อบจ. 

๓.มีระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

๓.ร้อยละความพึง
ของใจของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ระดับความ
พึงพอใจ  
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

๓.พัฒนาการ
สาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการ 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าฯ, โครงการ
ขยายเขตไฟฟูาฯ และ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กองช่าง, 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 

3.การ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

2.การส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

๑.มีจ านวน
นักท่องเที่ยวและ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

๑.ร้อยละของ
จ านวน
นักท่องเที่ยว และ
รายได้เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

เฉลี่ยร้อยละ 

2/ปี 
๑.พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ 

กอง
การศึกษา 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟ้า 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

 
หน่วย

สนบัสนนุ 

2566 2567 2568 2569 2570    

2.พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษยและ 
สรางสังคม
พอเพียง 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

3.การพัฒนา
การศึกษา 
และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

๑.ประชาชน
ได้รับสวัสดิการ
ทางสังคม และ
เข้าถึงระบบ
การศึกษา และ
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพ 

๑.ร้อยละของเดก็
ในสถานศกึษา
สังกัดเทศบาล
ต าบลตากฟูา  
ส าเร็จการศกึษา 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ ๙๐
ของเด็กใน
สถาน 
ศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ 
ส าเร็จการ 
ศึกษา ต่อ ปี 

๑.ส่งเสริมและจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการศึกษา 
ฯลฯ 

กอง
การศึกษา 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา, 
กรม
ส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

๒.ร้อยละของเดก็
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กผ่านเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐาน 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 90 
ของเดก็ใน 
ศพด.ผ่าน
เกณฑ์ฯ 
ต่อปี 

๓.ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสที่
ได้รับการ
สงเคราะห ์

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
๙5 

เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 
5/ป ี

๒.สงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมให้พึ่งพาตนเอง
ได้ 

โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ฯลฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา, 
พม.
จังหวัด
นครสรรค์ 

๔.ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าถึง
การบรกิารด้าน
สาธารณสขุ 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
๙5 

เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 
5/ป ี

๓.ส่งเสริมการ
สาธารณสุขให้
ประชาชนมีสุขภาวะ
ที่ด ี

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสาธารณสุข 
ฯลฯ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 



หน้าที่   57 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่57 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟ้า 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

 
หน่วย

สนบัสนนุ 

2566 2567 2568 2569 2570    

2.พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษยและ 
สรางสังคม
พอเพียง 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

3.การพัฒนา
การศึกษา 
และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

๒.สังคม มี
ความเข้มแข็ง
ตามแนวคิด
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๕.ร้อยละของ
ผู้รับการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพ
ได้ 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ  
35 

ร้อยละ  
๔0 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
5/ปี 

๔.ส่งเสริมอาชีพเพ่ือ
เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชนตาม
แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ, การ

ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
การศึกษา 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 

๓.ประชาชน 
เด็ก และ
เยาวชน มีการ
ออกก าลังกาย
มากขึ้น 

๖.จ านวน
กิจกรรม
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ออกก าลังกาย 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

 

3 
กิจกรรม 

เฉลี่ยปี
ละ  
3 

กิจกรรม 

๕.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และ

ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านการกีฬา 

ฯลฯ 

กอง
การศึกษา 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 

 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่   58 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่58 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟ้า 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

 
หน่วย

สนบัสนนุ 

2566 2567 2568 2569 2570    

2.พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษยและ 
สรางสังคม
พอเพียง 

6.การ
เสรมิสร้าง
ความผาสุก 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และประเพณี
อันดีงามใน
ท้องถิ่น 

4.การอนุรักษ์
และสบืสาน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
และปราชญ์
ชาวบ้าน 

 

๑.ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
และปราชญ์
ชาวบ้าน ได้รับ
การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบ
สานคงอยู่ต่อไป 

๑.จ านวน
กิจกรรมด้าน
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
และ 
สืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์
ชาวบ้าน 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

เฉลี่ยปีละ  

3 
กิจกรรม 

๑.อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสบืสาน 
ศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์
ชาวบ้าน 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น, 
โครงการงานประเพณี
วัฒนธรรม/กจิกรรม
วันส าคัญต่างๆ ทาง
ศาสนา ฯลฯ 

กอง
การศึกษา 

เทศบาล 
ต าบล 
ตากฟูา 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่   59 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่59 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟ้า 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

 
หน่วย

สนบัสนนุ 

2566 2567 2568 2569 2570    

2.พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษยและ 
สรางสังคม
พอเพียง 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

5.เสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง 

๑.หน่วยงานมี
ศักยภาพใน
การปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๑.จัดกิจกรรม
ด้านปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

เฉลี่ยปี
ละ  
4 

กิจกรรม 

๑. ส่งเสริมการ
ปูองกันและ
บรรเทา- 
สาธารณภัย 
๒.ส่งเสรมิการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
๓.ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

- โครงการจัดท าแผน
และฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์กล้องวงจรปดิ 
CCTV, 
- โครงการรณรงค์
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ฯลฯ 

ฝุาย
ปูองกันฯ, 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 

   ๒.ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ตลอดจน
ห่างไกลยา
เสพติด 

๒.จัดกิจกรรม
ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน การ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

เฉลี่ยปี
ละ  
4 

กิจกรรม 

 
 



หน้าที่   60 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่60 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟ้า 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

 
หน่วย

สนบัสนนุ 

2566 2567 2568 2569 2570    

3.บริหาร
จัดการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม      
อยางยั่งยืน 

5. การบริหาร 
จัดการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

6.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 

๑.ประชาชนมีจิต
ส านักและมีสว่น
ร่วมในการ
อนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

จ านวน
กิจกรรมด้าน
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4
กิจกรรม 

4
กิจกรรม 

4
กิจกรรม 

4
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

เฉลี่ยปีละ  

4 
กิจกรรม 

๑. อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะให้ถูก
หลักวิชาการ 
๓. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน
เพื่อชุมชน 

 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น, 
โครงการงานประเพณี
วัฒนธรรม/กจิกรรม
วันส าคัญต่างๆ ทาง
ศาสนา ฯลฯ 

- ส านัก
ปลัดฯ 
- กอง
สาธารณสขุฯ 

 

เทศบาล 
ต าบล 
ตากฟูา 

 ๒.มีการลด
ปริมาณขยะและ
ก าจัดขยะชุมชน
ให้ถูกหลัก
วิชาการ 
 
๓.ประชาชนมี
การใช้พลังงาน
ทดแทนที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



หน้าที่   61 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่61 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟ้า 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

 
หน่วย

สนบัสนนุ 

2566 2567 2568 2569 2570    

4. เสริมสราง         
ธรรมาภิบาล              
เพื่อการ
พัฒนา          
ที่ยั่งยืน 

6.การ
เสรมิสร้าง
ความผาสุก 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และประเพณี
อันดีงามใน
ท้องถิน่  

 

7.การสร้าง
ธรรมาภิบาล
และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๑.หน่วยงานมี
การบริหาร
จัดการอย่าง
โปร่งใส 

ร้อยละของ
การประเมินท่ี
หน่วยงานผ่าน

เกณฑ์
มาตรฐาน 

LPA 

ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

75 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85 
ร้อยละ 

90 
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
5/ป ี

๑.เพิ่มประสทิธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 
และการให้บริการ
ประชาชน 

 

- โครงการเวที
ประชาคม, การจัดท า
แผนชุมชน, การ
ประชาประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
- โครงการจัดหา
ครุภณัฑ์ที่จ าเป็นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 
- โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาความรู้แก่
บุคลากร 

ฯลฯ 
 

- ส านกัปลัดฯ 
- กองคลัง 
- กองช่าง, 
- กองสาธา- 
  รณสขุฯ, 
- กองการ 
   ศึกษา 
- กองการ  
  ประปา 

เทศบาล 
ต าบล 
ตากฟูา 

   ๒.ประชาชน
ได้รับการ
บริการที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละความพึง
พอใจของ

ประชาชนที่
ได้รับการบริการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ระดับความ
พึงพอใจ  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

๒.- ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วน มีสว่นร่วมในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

 

   ๓.ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติตนตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
ปกครองใน

ระบอบ
ประชาธิปไตย 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

เฉลี่ยปีละ  
3 

กิจกรรม 

-๓. ส่งเสิรมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

  3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
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1. เทศบาลฯ เป็นชุมชนเมืองขนาดกลาง การคมนาคม 
ขนส่ง  สามารถเดินทางติดต่อกนัได้ด้วยความ
สะดวก คล่องตัว 

3. การอุตสาหกรรม   เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับ
การเกษตรทั้งสิ้น  ได้แก่ โรงงานหีบฝูาย  โรงงาน
อบข้าวโพด เปน็ต้น  โดยมีวัตถดุิบจากพืน้ที่
เกษตรกรรมรอบนอกชุมชนเมือง  ในเขตเทศบาลมี 
โรงงานอุตสาหกรรมและคลังสนิค้า คือ โรงงานฝาูย 
– ไวน์ ยงสุวัฒน์  โรงงานฟูาดนิประสิทธิท์รัพย์ 
คลังสินคา้ / ไซโล ของ อตก. 

4. การพาณิชยกรรม   การประกอบอาชีพค้าขาย  
แบ่งเป็น  ๒  ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นการ
บริการด้านการตลาดแก่ผลผลิตทางการเกษตรที่มา
จากชุมชนโดยรอบ เปน็ตลาดนดัค้าปลีก – ค้าส่ง  

5. มีสถานีบริการน้ ามัน 5 แห่ง  ร้านค้าทั่วไป 510  
แห่ง และ   ร้านจ าหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุขฯ  60  แห่ง 

6. มีตลาดสด จ านวน  ๒ แห่ง  ประกอบด้วย  ตลาด
นิคมตากฟูา และตลาดบ้านเกษตรชัย 

7. มีธนาคาร จ านวน ๓ แห่ง  ประกอบด้วย  ธนาคาร
ออมสิน   ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    

1. ถนนบางสายในเขตเทศบาลฯ ยังไม่เปน็มาตรฐาน  
มีสภาพช ารุดทรุดโทรม  ไม่มีทอ่ระบายน้ า  และ
ทางเท้า 

2. ยังไม่มีสถานที่จอดรถโดยสาร ใช้วิธีจอดรถ รับ – ส่ง 
ผู้โดยสายบนไหลท่างและมีรถยนต์รับจ้างมาจอด
เข้าคิวรอบริเวณใกล้เคียง  ท าให้ขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นชุมชนหนาแนน่ 

3. ภายในเขตเทศบาลโดยศักยภาพแล้วไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทีส่ามารถดึงดูดให้ประชาชน
มาท่องเที่ยวได ้

4. ยังไม่มีสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือแหล่ง
รับซื้อผลิตภัณฑช์ุมชน 

5. ประชาชนมีหนีส้ินเพิ่มข้ึนจ านวนมาก 
6. เกษตรกรใช้กระบวนการผลติไม่เหมาะสม ท าให้

ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และปริมาณผลผลิตที่มี
คุณภาพลดลง 

7. ขาดบุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศ รวมทัง้
ประชาชนยังขาดทักษะการใช้ภาษาตา่งประเทศใน
การสื่อสาร เพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยว 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสการ

พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
2. กระแสความสนใจในสุขภาพ การบริโภคสินคา้ 

เกษตรปลอดภัย 
3. ความก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด และประชาสัมพนัธ์ 

1. ปัญหาภาวะโลกร้อน ความแปรปรวนของภูมิอากาศ 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ 

2. ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกท าให้เกิดความ
ผันผวนขอราคาผลผลิตทางการเกษตร และปัจจัย
การผลิต 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน
สวัสดิการสงัคม 

2. มีสถาบันทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแหล่งขัดเกลา
จิตใจ และศูนย์รวมของประเพณีวัฒนธรรมของ
ประชาชน 

3. มีเครือข่าย อสม. ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
4. อ าเภอตากฟูาเป็นสังคมที่มีความกลมกลืนทาง

วัฒนธรรม  

1. ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ
หน้าที่ของตนเอง จิตส านึกในการพึ่งพาตนเอง และ
ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธปิไตย 

2. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมเพิ่มข้ึน 

3. อ าเภอตากฟูาก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอัตราการ
เพิ่มของวัยแรงงานลดลง ท าให้เกิดปัญหาการพึ่งพิง
สูงขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายไุม่มีรายได้และยากจน 

4. อ าเภอตากฟูา มีจุดเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมท า
ให้ยากต่อการปูองกันปัญหาอุบตัิเหตุ และปัญหา
อาชญากรรม 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสงัคม การศึกษา และ
วัฒนธรรม 

2. มีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง ท าให้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

3. รัฐบาลมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนุนทางดา้น
การศึกษา ด้านสุขภาพ ดา้นแรงงาน ได้แก่ 

 - นโยบายเงินอุดหนนุทางด้านการศึกษา 
 - นโยบายสง่เสริมเก่ียวกับระบบเทคโนโลยี  
  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

1. กระแสวัตถุนิยมก่อให้เกิดความฟุูงเฟูอ ฟุุมเฟือย 
เข้าไปในทุกชุมชน ละเลยคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมเปลีย่นไปจากสังคมพึ่งพาจนเองเป็นสังคมที่
ขอรับความช่วยเหลือ 

2. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ท าให้มีแนวโน้มการเกิด
ปัญหาทางสังคมมากข้ึน 

3. โครงสร้างของประชากรและการก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

4. ความไม่พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประชาชน อาจส่งผลกระทบท าให้เสียโอกาสในการ
แข่งขัน 
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 - พระราชบญัญัติหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า ฯลฯ 
 - นโยบายของรัฐสนบัสนุนส่งเสริมให้แรงงานมี 
  คุณภาพ 
 - นโยบายของรัฐส่งผลให้หน่วยงานทีดู่แลความ 
  มั่นคง และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ 
  ท างานร่วมกันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

5. นโยบายทางด้านการศึกษา ขาดจุดเน้นทีช่ัดเจน 
และขาดความต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. พื้นที่เขตเทศบาล เป็นที่ราบสลับเนนิเขา ไม่มีแม่น้ า
ไหลผ่าน ไมป่ระสบปัญหาน้ าท่วม มีล าห้วยธรรมชาต ิ
และมีน้ าประปาให้บริการตลอดทั้งปี 

2. เทศบาลฯ ได้มีการบูรณาการกับส่วนราชการเก่ียวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การจัดท า MOU เพื่อการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการ 
บูรณาการพื้นที่บริหารจัดการสวนสาธารณะ “หนึ่ง
ต าบล หนึ่งสวนสาธารณะ” ร่วมกับกรมปุาไม้  

1. แหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคมีไม่เพียงพอ 
2. การจัดการขยะมูลฝอยของชมุชน ยังไม่ถูกหลัก

วิชาการ รวมถึงประชาชนขาดจติส านึกและไม่มสี่วน
ร่วมในการจัดการขยะ เช่น ทิง้ไม่เป็นที่ ไม่คัดแยก
ขยะ  

3. การขยายตัวของชุมชนเป็นชมุชนเมือง ท าให้
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 

4. เทศบาลฯ ยังไม่มีระบบบ าบดัน้ าเสียที่เป็นมาตรฐาน 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายรัฐบาลก าหนดให้ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 
2. กระแสโลกและสังคมให้ความสนใจด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

1. กระแสการเติบโตของสังคมเมือง และเศรษฐกิจส่ง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งนโยบายของรัฐมีการด าเนินงานที่ดีแต่ขาดความ
ต่อเนื่อง 

2. เทคโนโลยีดา้นการพฒันาพลังงานทดแทนมีราคา
แพง เช่น ราคาของแผงโซลา่ร์เซลล์ เป็นตน้ 

3. งบประมาณในการบริหารจัดการมีจ ากัด 
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  3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
ยุทธศาสตร ์ สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. พัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- พัฒนาแหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 

๒) ไฟฟูาส่องสวา่งทางและ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพืน้ที่
ได้ทั้งหมด 

- ขยายเขตไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการภาครฐั 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอตากฟูา รวมถึงส่วนราชการ มีการบูรณา
การร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารท้องถ่ินมีคุณธรรม มีหลักธรรมภิบาลและ
การบริหารจัดการที่ดี รวมถึงวิสยัทัศน์ในการพฒันา
ท้องถิ่น 

3.  หน่วยงานได้มีการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

1. การสื่อสาร และความร่วมมอืกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในยังขาดประสทิธิภาพ 

2. ขาดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในเชิงลึกที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น และข้อมูล
ยังไม่เป็นปัจจบุัน  

3. บุคลากรภาครัฐขาดการพัฒนาดา้นทักษะ 
ภาษาตา่งประเทศ  

4. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้หน่วยงานภาครัฐมี

ความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการมากขึ้น 

2. นโยบายของรัฐส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐน า
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ และ
พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

1. งบประมาณในการบริหารจัดการมีจ ากัด 
2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนบางกลุ่มไม่ให้

ความร่วมมือในการบริหารจัดการ ท าให้ขาด
ประสิทธิภาพในการท างาน 
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มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

ยุทธศาสตร ์ สถานการณ์
สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. พัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน (ต่อ) 

๓) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายงัไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตนั ไม่สง่
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔) บางพืน้ทีป่ระชาชน
ต้องการระบบสาธารณูป-
โภค/สาธารณูปการ 
เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจาก
พื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ 
จะด าเนนิการได้ก็ต่อเมื่อ
ต้องเป็นที่สาธารณะ   

- สถานที่ก่อสร้าง - พื้นที่ทีป่ระชาชน
ประสบปัญหาและมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๒. ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- แหล่งท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - พัฒนาแหล่ง
ทอ่งเที่ยวในเขต
เทศบาลและส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ใกล้เคียง อาจ
ท าให้มีนักท่องเที่ยว
มากข้ึน และช่วยเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน
ในท้องถ่ิน 

3. พัฒนา
การศึกษา และ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รบัการศึกษา
ต่อในระดับที่สงูกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- พัฒนาการศึกษา - เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง - สังคมในชุมชน - ผู้สูงอายุและเด็กใน - ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
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ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

เขตเทศบาล   การดูแลทีด่ ี

ยุทธศาสตร ์ สถานการณ์
สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. พัฒนา
การศึกษา และ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(ต่อ) 
 
 

๓) ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ไม่ได้รับความช่วยเหลือใน
ด ารงชีวิตอยา่งทั่วถึง 

- สังคมในชุมชน - ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมในเขตเทศบาล 

- ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้รับความช่วยเหลือ
ในการด ารงชีวติอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 

๔) ประชาชน เด็กและ
เยาวชนตดิเกมส์ สิ่งลามก 
บุหร่ี เหล้า สารเสพติด 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

- ประชาชน เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ 

- ประชาชน เด็กและ
เยาวชน มีการออก
ก าลังกายมากข้ึน 
ห่างไกลจากสิ่งเสพติด  

4) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพื้นทีไ่ม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ / 
โรคระบาด / 
โรคติดต่อ และได้รับ
การบริการอย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพ 

5) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

4. อนุรักษ์
และสืบสาน 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 
และปราชญ์
ชาวบ้าน 

ศิลปะ วฒันธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ และปราชญ์
ชาวบ้านได้รับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบ
สานคงอยู่ต่อไป 
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ยุทธศาสตร ์ สถานการณ์
สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5. เสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง 

1) การเกิดอุทกภัยวาตภัย
และอัคคีภัย  

- ส่งเสริมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- ประชาชนและ
พื้นที่ในเขตเทศบาล 

- ประชาชนมีความรู้ใน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2) การแพร่ระบาดของยา
เสพติด   

- ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

- พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน และเป็น
เมืองน่าอยู ่
 

6. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1) การขยายตัวของชุมชน
เมือง ท าให้ปริมาณขยะ
เพิ่มข้ึน 

- การจัดการขยะมูล
ฝอย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ปริมาณขยะในชุมชน
ลดลง มีการจัดการ
ขยะถูกหลักวิชาการ 
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสงัคม
มากข้ึน 

7. การสร้าง
ธรรมาภิบาล
และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1) การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

- ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนให้ความ
ร่วมมือ และมีสว่นร่วม
ในการแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่นร่วมกับ
หน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 


