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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุข
ของ คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ     
มีกรอบและแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศและกองทัพ  
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
    สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษา ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้าง 
    ความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ำ  
(8) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่ม

ตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง ระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากร
ที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึง

ประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง ด้าน

สุขภาพ 
6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม   
1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายไดต่้ำสุดให้สามารถเข้าถึง บริการที่

มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ 

ครอบคลุม 
3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐาน

รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ ทุน 
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชนและท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน   
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน   
1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืนและ

เป็นธรรม 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว ต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
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7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ

ยั่งยืน  
1. การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ ภัย

คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ มิตร

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและ สิทธิ

อธิปไตยในเขตทางทะเล 
5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง แผนงานที่

เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร-

มาภิบาลในสังคมไทย  
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ โปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง 

ภาครัฐ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
6. การพัฒนาระบบน้ำประปา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ เชิงสังคม 
2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
2 การพัฒนาเมือง 
3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 1. ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ สำหรับ
สินค้าและบริการของไทย 

2. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ 
ร่วมมือภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
อำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค 

4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง 

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
6. สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
7. เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 

 9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
10. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1แผนพัฒนาภาค 
แผนพฒันาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12  มียุทธศาสตร์แนวคิดแผนงาน/โครงการสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นสำคัญ  ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนากรุงเทพฯ  เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณชีวิต

และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
1.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
2. พัฒนาเมืองปริมณฑล(สมุทรปราการ นนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม และสมุทรสาคร) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ
เชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วภาค 

1.  ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
2. พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

-  พัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิต  ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/ 
Biz Club 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  ภัยแล้งและคง
ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

-  บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เปิดประตูการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว  เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทวาย-ภาคกลาง- ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
-  พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย – เมียนมา- ด่านสิงขร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ
และลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ 

- พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองอยุธยา 
1.3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 

วิสัยทัศน์ 
“ลุ่มน้ำแห่งประวัติศาสตร์  ศูนย์ 
กลางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน” 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย  ยกระดับผู้ประกอบการ 

SME  ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม  เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0 



2-7 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมท่องเที่ยว  ผลิตภัณฑ์ชุมชน

และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก  ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาค
ตอนบน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การบริหารทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก  เพื่อส่งเสริมสมดุลและ
ยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน  เพื่อส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ 

 
1.3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี  (พ.ศ. 2561-2565) 
วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข” 
ยุทธศาสตร์  
1. พัฒนาเมือง  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. พัฒนาเศรษฐกิจอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างการเมือง  การบริหารจัดการองค์กรที่ดี  
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลพบุรี 

  “ลพบุรีเมืองสะอาด น่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม” 
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ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
พันธกิจ  สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของเมือง 
เป้าประสงค์  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและสามารถรองรับการขยายตัวของเมือง 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์   1. จำนวนถนนทางเท้าและท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
        2. ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด/คุณภาพ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1  ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร้าง 
      พ้ืนฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
      สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ 
      อย่างยั่งยืน 

- พ้ืนผิวจราจร ทางเท้าและท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล
เพ่ิมข้ึน 
- การก่อสร้างวางท่อประปาและท่อเมนรองประปาเพ่ิมขึ้น 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 

พันธกิจ   1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม 
   2.  บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 

เป้าประสงค์   1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความม่ันคง ปลอดภัย 
                  2.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
         1. อัตราการป่วยด้วยโรคที่สำคัญ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ลดลง 
         2. คุณภาพน้ำในลำคลองและภาวะมลพิษในอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด/คุณภาพ 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.1 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ 
      ประชาชนทั้งด้านร่างกาย  
      จิตใจ อารมณ์และสังคม 

- จำนวนโครงการที่จัดทำสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

2.2 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

-  จำนวนโครงการที่จัดทำเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ 
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  จำนวนโครงการที่จัดทำเพ่ือรักษาความปลอดภัยใน 
   ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ 
      วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จำนวนโครงการที่จัดทำเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.4 ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มี 
      คุณภาพและน่าอยู่ 

- จำนวนสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการดูแลรักษา 
- ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 
- จำนวนคู คลองท่ีได้รับการขุดลอก 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3  บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ 
พันธกิจ   1.  จัดการศึกษาตามความพร้อม ความเหมาะสมของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ได้รับการ 
                  พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
เป้าประสงค์   การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด/คุณภาพ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.1 พัฒนาการศึกษาให้เป็นศูนย์กลาง 
      การศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
      ตามเกณฑ์การศึกษา 

- โรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการประเมินและได้รับการ 
  รับรองจากการประเมินภายนอก (สมศ.) ในระดับดีมากเพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละของนักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
- จำนวนครั้งที่จัดประชุม อบรม และสัมมนาบุคลากรทาง 
  การศึกษา 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

3.2 ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้าน 
      ดนตรี กีฬา กิจกรรมนันทนาการ 
      และมีค่านิยม วัฒนธรรมที่ดีงาม  
      สามารถปรับตัวการเปลี่ยนแปลง 
      ของกระแสสังคมได้ 
 

- จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา และ 
   กิจกรรมนันทนาการ 
- งบประมาณที่จัดสรรด้านการจัดกิจกรรม ดนตรี กีฬา 
  และนันทนาการ 
- ประเภทกีฬาที่จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน  
  อปท. และรางวัลที่ได้รับ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
พันธกิจ   บริหารจัดการ โดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใส ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ 
             และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชน 
เป้าประสงค์   ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของ 
                  ประชาชนในทุกด้าน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  ประชาชนได้รับความพึงพอใจและการให้บริการสาธารณะของเทศบาลในระดับดี-ดีมาก 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด/คุณภาพ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

4.1 เสริมสร้างความปรองดองและการ 
      สมานฉันท์ เพื่อให้ประชาชนอยู่ 
      รว่มกันอย่างมีความสุข 

- จำนวนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความปรองดอง
และการสมานฉันท์ 
- จำนวนประชาชนได้รับการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและ
เสริมสร้างความปรองดองและการสมานฉันท์ 

4.2 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน 
      ตามหลักการบริหารจัดการ 
      บ้านเมืองที่ดีและสนับสนุนการ 
      มีส่วนรว่มของประชาชน 

- มีช่องทางในการเผยแพร่ รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 
- จำนวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของเทศบาล 
- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ    
คลอบคลุมทุกหน่วยงาน 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองลพบุรี 

เทศบาลเมืองลพบุรี ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด 22,755  คน และมีการจัดตั้งชุมชนขึ้น
จำนวน  26 ชุมชนเป็นเมืองศูนย์กลางของความเจริญในด้านต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี เช่น การคมนาคม                 
การอุตสาหกรรม การศึกษา การปกครอง การสาธารณสุข การทหาร  ประชากรอยู่อย่างหนาแน่น           
ทั้งประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลและประชากรแฝงซึ่งเข้ามาอยู่อาศัยเพ่ือศึกษา       
เล่าเรียนหรือประกอบอาชีพต่างๆ  การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน             
การให้บริการสาธารณะต่างๆ  การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและสังคม โดยการให้ประชาชน    
มีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ในการดำเนินชีวิตเพ่ือให้ได้ศักยภาพหรือคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด     
การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองลพบุรีประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี มีเด็กเล็ก 
จำนวน 280 คน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 5 โรงเรียน  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
ศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560         
มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,789 คน นอกจากนั้นเทศบาลเมืองลพบุรียังเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาของจังหวัด
ลพบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท)  ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน 
ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญา ดังนั้นเทศบาลเมืองลพบุรี  จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) เทศบาลเมืองลพบุรี ว่า “ลพบุรีเมืองสะอาด ศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
โครงสร้างความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม พ.ศ. 2561-2565 

 
   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  
   

 
 
 

             
            

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 1. ความมั่นคง 
2. การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทยีมกันทางสังคม 

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 

6. การปรบัสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

2. การสรา้งความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

5. การเสริมสร้างความม่ันคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนา

ประเทศสู่ความม่ันคงและยั่งยืน 

3. การสรา้งความเข้มแข็ง   
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 
 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส ์

9. การพัฒนาภาคเมืองและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

10. ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ภาค 
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ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวที่
มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ

เช่ือมโยงเพ่ือกระจายการท่องเท่ียวทั่วท้ังภาค 

ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับการผลิตสนิค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี

และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถแขง่ขัน
ได้อย่างยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ 4 บริหารจัดการน้ำและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัย
แล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และ
การท่องเท่ียว เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทวาย-ภาคกลาง-ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาความเช่ือมโยงเศรษฐกิจ
และสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสภยีรภาพ

และลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ 



 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
                        
  
  
 
 
                          

                                 

1. สร้างมูลคา่เพ่ิมด้านอาหารปลอดภยั 2. บริหารจัดการด้านท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท.ในเขตจังหวัด 
ในเขตจังหวัดลพบุรี 

1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ 

2. บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว 3. เพ่ิมขีดความสามารถทาง
การศึกษาศาสนา วฒันธรรม  

ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเพณีและพัฒนาคหุณภาพชีวิต

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

5. การบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองลพบุรี 

1. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน 

2. สร้างคุณภาพชีวิตและสังคม 
ท่ีดีให้แก่ประชาชน 

4. บริหารจัดการเทศบาลตามหลัก 
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี

 

3. บริหารจัดการการศกึษาให้ 
มีคุณภาพ 

 

3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพ
และความสงบสุขของบ้านเมือง 

 

1.เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย  
ยกระดับผู้ประกอบการ SML ท้ังภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม  เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

2. ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรม
ท่องเท่ียว  ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่ง
อำนวยความสะดวก ความปลอดภยั  ตาม
มาตราฐานการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 

 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรกลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา/ป่าสัก เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหา
อุทกภัยและภัยแล้ง  อยา่งเป็นระบบเพ่ือสร้าง
ความสมดุลและยั่งยืน 
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4. .พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิติกส์ 
ขนส่งมวลชน  เพ่ือส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
 
 

 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์ภาค 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวที่
มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ

เช่ือมโยงเพ่ือกระจายการท่องเท่ียวทั่วท้ังภาค 

ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับการผลิตสนิค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี

และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถแขง่ขัน
ได้อย่างยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ 4 บริหารจัดการน้ำและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัย
แล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และ
การท่องเท่ียว เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทวาย-ภาคกลาง-ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาความเช่ือมโยงเศรษฐกิจ
และสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสภยีรภาพ

และลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดแข็ง (Strength) 
⚫  ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเอ้ืออำนวยต่อการดำเนินภารกิจเพ่ือ แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
⚫ คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งมีความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน 
⚫  เป็นองค์กรหลักที่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญจากจังหวัดและเป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดในการนำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาของประชาชน 
⚫ มีการกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กรอย่างชัดเจน คลอบคลุมภารกิจทุกด้าน 
⚫ มีการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อ
การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนและการดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
⚫ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและเน้นให้พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
เป็นหัวใจในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
⚫ เป็นเทศบาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
⚫ คณะผู้บริหารเน้นนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชน ทราบอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ำเสมอ หลากหลายช่องทางสามารถติดตามตรวจสอบภารกิจของเทศบาลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
จุดอ่อน  (Weakness) 

⚫  ลักษณะของภารกิจกว้างขวางทำให้บางภารกิจไม่ชัดเจนในด้านขอบเขตอำนาจหน้าที่  วิธีปฏิบัติ  ซึ่ง
ทำให้เกิดการทับซ้อนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร  

⚫  งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการปัจจัยพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอ  หรือทันทีที่ประชาชนต้องการ 
⚫  เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกระทำได้ยาก  
⚫  บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความรู้ความสามารถ  ทางด้านเทคนิควิชาใหม่ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ทำให้เสียโอกาสในการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ  
⚫  การจัดเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาลยังไม่เป็นระบบเนื่องจากขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย 
⚫  เป็นหน่วยงานใหญ่มีบุคลากรจำนวนมากมีส่วนงานกระจายอยู่หลายแห่ง  ทำให้มีความยุ่งยากในการ
บริหารจัดการ 
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โอกาส  (Opportunity) 
⚫  นโยบายการกระจายอำนาจตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2549  กำหนดบาบาท  ภารกิจ  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชัดเจนมากข้ึน  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับระบบการบริหารเพ่ือรองรับภารกิจถ่ายโอน  
⚫  เขตเทศบาลเมืองลพบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน  เช่น  พระนารายณ์
ราชนิเวศน์ ,พระปรางค์สามยอด,ศาลพระกาฬ,บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์),พระที่นั่งไกรสรสี
หราชฯ และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวได้สะดวก   
⚫  ทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งการศึกษาและธุรกิจการบริการด้านต่างๆ การเดินทาง
ระหว่างกรุงเทพฯ - ลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง สะดวกและรวดเร็ว 
⚫  มีสถาบันการศึกษาอยู่ในพ้ืนที่เป็นจำนวนมากและมีการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น 
⚫  ไม่มีการแทรกแซงทางการเมือง 
ข้อจำกัด / อุปสรรค / สิ่งคุกคาม  (Threat) 
⚫  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี   มีขนาดจำกัดและส่วนใหญ่เป็นเขตโบราณสถานและ  เขตพ้ืนที่ของ
ทหาร และไม่สามารถขยายเขตพ้ืนที่เพ่ือรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองและการทำธุรกิจ
การค้าได้ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมือง  
⚫  ระเบียบ กฎหมายทำให้มีขั้นตอนการปฏิบัติมากเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพ่ือ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
⚫  สังคมเจริญขึ้นประชาชนให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมมากขึ้น 
⚫ ประชาชนในชุมชนมีลักษณะเป็นสังคมเมืองขาดจิตสำนึกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วม
ทางการบริหารมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
⚫  การบังคับกฎหมายยังไม่เคร่งครัด  ประชาชนขาดระเบียบวินัยและการให้ความร่วมมือ 
⚫  วิถีชีวิตของสังคมเมืองทำให้สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยว  ความสัมพันธ์ในชุมชน
และสังคมมีความอ่อนแอลงเป็นอย่างมาก 
⚫  จำนวนลิงในเขตเมืองมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้เกิดปัญหาความสะอาดและโรคติดต่อบางชนิดได้ 
⚫ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วม  การตรวจสอบและติดตามการ
ดำเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี 
⚫ ปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาสังคมด้านอ่ืนๆ 
ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 
⚫ การบริหารงานเชิงบูรณาการช่วยเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรและการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน         
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ถนนและทางเท้า  เขตเทศบาลมีพ้ืนที่  ๖.๙๕ ตารางกิโลเมตร มีที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเป็น
ศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจและการศึกษาฯ แต่มีพ้ืนที่ผิวจราจรจำกัดไม่เพียงพอต่อการสัญจรของ
ประชาชน  ถนนสายต่างๆม่ีก่อสร้างปรับปรุงเรียบร้อยแล้วแต่มีการชำรุดเนื่องจากมีการขุดเจาะทางเท้า 

เพ่ือติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า แล้วดำเนินการซ่อมแซมไม่ดีเหมือนเดิมทำให้ทางเท้าชำรุด ถนน
บางสายมีพื้นที่จำกัดไม่สามารถสร้างก่อสร้างทางเท้าได้ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก 

2. ระบบระบายน้ำ  ถนนบางสายที่ก่อสร้างมานานท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กข้อจำกัดด้วยพ้ืนที่การ
ก่อสร้างทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันในช่วงที่มีฝนตกหนัก เมื่อมีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน 
ประชาชนเททิ้งเศษอาหารและขยะลงในท่อระบายน้ำ ทำให้ท่อระบายน้ำมีกลิ่นเหม็นและอุดตัน 

3. การจราจรติดขัด  เทศบาลเมืองลพบุรีเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด  มีการขยายตัว
ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  จำนวนรถมีมากข้ึน แต่ขนาดผิวจราจรมีเท่าเดิมทำให้ปริมาณการใช้ยานพาหนะ
บนท้องถนนมีสัดส่วนเพิ่มมากข้ึนการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น.และ ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  
มีการจราจรคับคั่ง ติดขัด ในถนนสายหลัก บริเวณตลาดสด และหน้าสถานศึกษาต่างๆ ประชาชนบางส่วน
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรและเทศบัญญัติฯ ของเทศบาลทำให้เกิดปัญหาด้านการจรจรและอุบัติเหตุ
บนเส้นทางจราจร 

4. สายไฟฟ้าสาธารณะและสายเคเบิ้ลทีวี  สายโทรศัพท์และสายไฟฟ้าสาธารณะและ ไฟฟ้า
สาธารณะตามถนน ตรอก ซอย ไม่เป็นระเบียบ มีการชำรุดเสียหายบ่อย และรกรุงรังจากการห้อยโหน 
ซุกซนของลิง  

5. ประปา  คุณภาพน้ำประปาขุ่นในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาทำ
ให้การบริการน้ำไมเ่พียงพอ 
ด้านการศึกษา 
 1.  นักเรียนเทศบาลส่วนใหญ่มาจากครอบครัวในชุมชนเมืองที่มีสภาพแออัดและมีความเป็นอยู่
ยากจน  บางครอบครัวพ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดต้องอยู่กับปู่-ย่า  ตา-ยาย ซึ่งทำให้นักเรียนขาดความเอา
ใจใส่ดูแลที่ดีจากครอบครัว 
 2. สภาพแวดล้อมทางโรงเรียนเป็นชุมชนเมือง  การดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงการได้มาซึ่งสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่เพ่ิมมากข้ึน  มีสิ่งยั่วยุล่อตาล่อใจอาจทำให้เด็กหลงทางผิดได้ 
 3.  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้เด็กและเยาชนใช้
เครื่องมือสื่อสารทางเทคโนโลยีไม่เหมาะสม  การรับเอาวัฒนธรรมจากที่ต่าง ๆ ทำให้พฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนเบี่ยงเบนทำให้เกิดปัญหาด้านสังคมมากขึ้น 
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 4.  จาการเปิดประชาคมอาเซียน  จึงจำเป็นต้องเน้นให้เด็กและเยาวชนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
สื่อสารให้คล่องมากขึ้น 
ด้านการสาธารณสุข 

1. งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกด้าน  
2. ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ทำให้ไม่สามารถให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนได้

ครบถ้วนทุกด้าน  
3. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการสร้างเสริมสุขภาพให้ตนเองและพฤติกรรมการบริโภคของ

ประชาชนไม่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนได้รับผลประทบจากปัญหาค่าครองชีพสูง เนื่องมาจากราคาสินค้าอุปโภค -บริโภคมี

ราคาแพง   
2. ประชาชนที่มีงานทำยังไม่มีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ ประชาชนบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อ

การดำรงชีพ 
3. ประชาชนได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนน้อยและยังไม่มีกระบวนการการช่วยเหลือประชาชนที่

ว่างงาน 
4. ประชาชนบางส่วนหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้แก่ท้องถิ่น 
5. ขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาแนะนำการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

และจริงจัง 

ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
1. ประชาชนในชุมชนขาดความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. คุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่ดีเท่าท่ีควร  สภาพแวดล้อมในชุมชนแออัดและเสื่อม

โทรม 
3. ประชาชนในชุมชนขาดจิตสำนึกในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4. การรวมกลุ่มของประชาชนมีน้อยไม่ต่อเนื่องและท่ัวถึง 
5. ขาดกระบวนการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น     

ในชุมชนของตนเอง 
6. ทัศนคติ ความเข้าใจของชุมชนต่อการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนมีน้อย 
7.  ขาดผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ 
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ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และ  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. การแพร่ขยายของวัฒนธรรมตะวันตก ทำให้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไม่ได้รับการสืบสาน สืบทอดจากคนรุ่นหลัง 

2.  การเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่น แต่ละภาคส่วนไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  
ด้านการท่องเที่ยว 

1. การให้บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล/สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ป้ายชี้ทาง 
และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไม่ได้มาตรฐาน 

2. ขาดการอำนวยความสะดวกในการจัดระบบการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุด
และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ครบวงจร 

3. แหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานหลายแห่งมีสภาพเสื่อมโทรมขาดการดูแลรักษา 
4. การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวกระทำได้ยากและขาดความต่อเนื่อง 

ด้านสังคมและสภาวะสิ่งแวดล้อม 
1. การเมืองระดับประเทศไม่เสถียรภาพทำให้  การดำเนินการตามนโยบายขาดการต่อเนื่องใน

การดำเนินงาน 
2.  สภาวะทางสังคมของชุมชนอ่อนแอลง  เป็นชุมชนซึ่งอยู่ใกล้ตัวจังหวัดและมีความทันสมัย

ของเทคโนโลยี เข้ามาทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม  และหันไปนิยม
ทางด้านวัตถุวัฒนธรรมแบบต่างชาติมากขึ้น  ทำให้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจชุมชนและสังคม
ดั้งเดิม  

3.  ชุมชนแออัด  การเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การศึกษาและเศรษฐกิจ ประชาชนต่างถิ่นจึง
อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาหางานทำและอยู่อาศัยจำนวนมาก เป็นเหตุให้เกิดการบุกรุกที่สาธารณะเพ่ิมมาก
ขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาชุมชนแออัด มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และ
จิตใจ เด็กปฐมวัยขาดความเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

4.  ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและปัญหาสิ่งแวดล้อม  สภาพภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมือง
ลพบุรีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตอนุรักษ์โบราณสถาน แต่การขยายตัวของเขตเมืองทำให้ประชาชนบุกรุกที่
สาธารณะเพ่ิมมากขึ้น สภาพลำคลองมีน้ำเน่าเสีย  ส่งกลิ่นเหม็น มีตะไคร่น้ำเป็นสีเขียว มีขยะ ผักตบชวา
และวัชพืช ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลำคลองและแม่น้ำสกปรกจากการ
ปล่อยน้ำเสียและการทิ้งขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ ซึ่งน้ำที่ปล่อยลงสู่ลำคลอง
และแม่น้ำยังไม่ได้บำบัดถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง  ปัญหาปริมาณขยะและมลพิษทางอากาศมีปริมาณ
เพ่ิมมากข้ึน 



5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลยังไม่สามารถรองรับ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารได้  



 


