
ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา  ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา  คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุข
ของ คนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและ  เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ      
มีกรอบและแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
(3) การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ   
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ   
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
    สิ่งแวดล้อม และการปกปูองรักษา ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้าง 
    ความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ า  
(8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่ม

ตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต  



(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง   
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

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

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง ระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากร
ที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึง

ประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 



4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง ด้าน

สุขภาพ 
6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม   
1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง บริการที่

มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ 

ครอบคลุม 
3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน  ฐาน

รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ  ทุน 
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชนและท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืนและ

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

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สิ่งแวดล้อม 
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ

ยั่งยืน  
1. การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ  ภัย

คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 



3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ  มิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ  

4. การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ สิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล 

5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง  แผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร-
มาภิบาลในสังคมไทย  

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ โปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง  
ภาครัฐ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
6. การพัฒนาระบบน้ าประปา 
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 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 1. ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่  ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย 

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

3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค 

4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง  

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

 9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
10. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
วิสัยทัศน์ 

“ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ าสมดุลและยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

2. สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า 
4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลอดและระบบ Logistics  อาหารปลอดภัย 
2. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
3. บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี  (พ.ศ. 2558-2561) 
วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พลังงานทดแทน ท่องเที่ยวอารยธรรม

และเมืองแห่งความสุข” 
ยุทธศาสตร์  
1. ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
2. พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
3. บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  
4. พัฒนาเมืองลพบุรีสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
5. เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  
1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลพบุรี 

  “ลพบุรีเมืองสะอาด น่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม” 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
พันธกิจ  สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของเมือง 
เป้าประสงค์  มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและสามารถรองรับการขยายตัวของเมือง 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์   1. จ านวนถนนทางเท้าและท่อระบายน้ าในเขตเทศบาลได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
        2. ประชาชนมีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด/คุณภาพ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1  ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร้าง 
      พ้ืนฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
      สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ 
      อย่างยั่งยืน 

- พ้ืนผิวจราจร ทางเท้าและท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล
เพ่ิมข้ึน 
- การก่อสร้างวางท่อประปาและท่อเมนรองประปาเพ่ิมข้ึน  

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 

พันธกิจ   1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม 
   2.  บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 

เป้าประสงค์   1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความม่ันคง ปลอดภัย 
                  2.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
         1. อัตราการปุวยด้วยโรคที่ส าคัญ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ลดลง 
         2. คุณภาพน้ าในล าคลองและภาวะมลพิษในอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด/คุณภาพ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.1 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ 
      ประชาชนทั้งด้านร่างกาย  
      จิตใจ อารมณ์และสังคม 

- จ านวนโครงการที่จัดท าส าหรับพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน คนพิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์ ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

2.2 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

-  จ านวนโครงการที่จัดท าเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ 
   ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  จ านวนโครงการที่จัดท าเพ่ือรักษาความปลอดภัยใน 
   ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ 
      วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการที่จัดท าเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.4 ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มี 
      คุณภาพและน่าอยู่ 

- จ านวนสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  ส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการดูแลรักษา 
- ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 
- จ านวนคู คลองท่ีได้รับการขุดลอก 

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



กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.1 พัฒนาการศึกษาให้เป็นศูนย์กลาง 
      การศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
      ตามเกณฑ์การศึกษา 

- โรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการประเมินและได้รับการ 
  รับรองจากการประเมินภายนอก (สมศ.) ในระดับดีมากเพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของนักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
- จ านวนครั้งที่จัดประชุม อบรม และสัมมนาบุคลากรทาง 
  การศึกษา 

3.2 ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้าน 
      ดนตรี กีฬา กิจกรรมนันทนาการ 
      และมีค่านิยม วัฒนธรรมที่ดีงาม  
      สามารถปรับตัวการเปลี่ยนแปลง 
      ของกระแสสังคมได้ 
 

- จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา และ 
   กิจกรรมนันทนาการ 
- งบประมาณท่ีจัดสรรด้านการจัดกิจกรรม 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 
      ร่วมกันอย่างมีความสุข 

- จ านวนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
และการสมานฉันท์ 
- จ านวนประชาชนได้รับการปลูกฝังส านึกรักสามัคคีและ
เสริมสร้างความปรองดองและการสมานฉันท์ 

4.2 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน 
      ตามหลักการบริหารจัดการ 
      บ้านเมืองที่ดีและสนับสนุนการ 
      มีส่วนร่วมของประชาชน 

- มีช่องทางในการเผยแพร่ รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 
- จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของเทศบาล 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ    
คลอบคลุมทุกหน่วยงาน 

 



2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองลพบุรี 

เทศบาลเมืองลพบุรี ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด 23,583  คน  และมีการจัดตั้งชุมชน ขึ้น
จ านวน  26  ชุมชนเป็นเมืองศูนย์กลางของความเจริญในด้านต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี เช่น การคมนาคม                 
การอุตสาหกรรม การศึกษา การปกครอง การสาธารณสุข การทหาร  ประชากรอยู่อย่างหนาแน่น            
ทั้งประชากร ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล และประชากรแฝง ซึ่งเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อศึกษา       
เล่าเรียนหรือประกอบอาชีพต่างๆ  การบริหารจัดการ เพ่ือส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชน              
การให้บริการสาธารณะต่างๆ  การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและสังคม  โดยการให้ประชาชน     
มีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   ในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้ได้ศักยภาพหรือคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด     
การจัดการศึกษาของ เทศบาล เมืองลพบุรีประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี มีเด็กเล็ก 
จ านวน 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 จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) เทศบาลเมืองลพบุรี ว่า “ลพบุรีเมืองสะอาด ศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
โครงสร้างความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม พ.ศ. 2561-2564 

 
   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 1. ความมั่นคง 
2. การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

2. การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 

4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

5. การเสริมสร้างความม่ันคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนา

ประเทศสู่ความม่ันคงและยั่งยืน 

3. การสร้างความเข้มแข็ง   
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 
 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส ์

9. การพัฒนาภาคเมืองและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

10. ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

3. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

1. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาด
และระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเท่ียวจาก
ฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท่องถิ่น 

 

3. บริหารจัดการน้้า 
แบบบูรณาการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
                        
  
  
 
 
                          

                                 
  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

1. ยกระดับคุณภาพและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

2. พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน 

4. พัฒนาเมืองลพบุรี สะอาด
และสังคมคุณภาพน่าอยู ่

5. เสริมสร้างความม่ันคงและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท.ในเขตจังหวัด 
ในเขตจังหวัดลพบุรี 

1. พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

2. บริหารจัดการด้านการ
ท่องเท่ียว 

3. เพ่ิมขีดความสามารถทาง
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

4. บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

5. การบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองลพบุรี 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. สร้างคุณภาพชีวิตและสังคม 
ท่ีดีให้แก่ประชาชน 

4. บริหารจัดการเทศบาลตามหลัก 
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี

 

3. บริหารจัดการการศึกษาให้ 
มีคุณภาพ 

 

3. บริหารจัดการด้านการ
ท่องเท่ียวแบบบูรณาการ 

 

1. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาด
และระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเท่ียวจาก
ฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญหาท้องถิ่น 

 

3. บริหารจัดการน้้า 
แบบบูรณาการ 

 



3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดแข็ง (Strength) 
  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินภารกิจเพ่ือ แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีได้รับการเลือกตั้งมีความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน 
  เป็นองค์กรหลักที่ได้รับมอบหมายภารกิจส าคัญจากจังหวัดและเป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาของประชาชน 
 การก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรมีความชัดเจน คลอบคลุมภารกิจทุกด้าน 
 การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อ
การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนและการด าเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
จุดอ่อน  (Weakness) 

  ลักษณะของภารกิจกว้างขวางท าให้บางภารกิจไม่ชัดเจนในด้านขอบเขตอ านาจหน้าที่  วิธีปฏิบัติ  ซึ่ง
ท าให้เกิดการทับซ้อนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร  

  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาองค์กรและการจัดบริการสาธารณะ 
  เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกระท าได้ยาก  
  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงาน  
  บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของตนเองมากกว่าผลสัมฤทธิ์ของงานและองค์กร
ท าให้สภาพสังคมขององค์กรขาดความรักและเอ้ืออาทรต่อกัน 
  ขาดงบประมาณที่จะด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างตลาดสดเทศบาล การก่อสร้าง
อุโมงค์ร้อยสายใต้ดินตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาล 
โอกาส  (Opportunity) 
  เขตเทศบาลเมืองลพบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน  เช่น  พระนารายณ์
ราชนิเวศน์ ,พระปรางค์สามยอด,ศาลพระกาฬ,บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์),พระท่ีนั่งไกรสรสี
หราชฯ และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวได้สะดวก   
  ท าเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งการศึกษาและธุรกิจการบริการด้านต่างๆ การเดินทาง
ระหว่างกรุงเทพฯ - ลพบุรี สะดวกและรวดเร็ว 
  มีสถาบันการศึกษาอยู่ในพื้นท่ีเป็นจ านวนมากและมีการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น  
  กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  เพิ่มอ านาจหน้าที่การด าเนินการให้
ท้องถิ่นและมีความเป็นอิสระในการก าหนดภารกิจเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้มากข้ึน  



ข้อจ้ากัด / อุปสรรค / สิ่งคุกคาม  (Threat) 
  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี มีขนาดจ ากัดและส่วนใหญ่เป็นเขตโบราณสถานและ  เขตพ้ืนที่ของ
ทหาร และไม่สามารถขยายเขตพ้ืนที่เพ่ือรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองและการท าธุรกิจ
การค้าได้ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมือง  
  ระเบียบ กฎหมายท าให้มีขั้นตอนการปฏิบัติมากเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพ่ือ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
  การเมืองการปกครองระดับประเทศขาดเสถียรภาพ 
 ประชาชนในชุมชนมีลักษณะเป็นสังคมเมือง ขาดจิตส านึกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วม
ทางการบริหาร    มีน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า สินค้าราคาแพง ราคาน้ ามันแพง ค่าครองชีพสูง ท าให้ปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมทวีความรุนแรงมากข้ึน 
  วิถีชีวิตของสังคมเมืองท าให้สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยว  ความสัมพันธ์ในชุมชน
และสังคมมีความอ่อนแอลงเป็นอย่างมาก 
  จ านวนลิงในเขตเมืองมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้เกิดปัญหาความสะอาดและโรคติดต่อบางชนิดได้ 
 ประชาชนมีความรู้สึกว่ากิจกรรมที่เทศบาลจัดขึ้นไม่ใช่เรื่องของตนเอง 
 ปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาสังคมด้านอ่ืนๆ 
ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 
 การบริหารงานเชิงบูรณาการช่วยเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรและการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน          

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.  ถนนและทางเท้า   เขตเทศบาลมีพ้ืนที่  ๖.๙๕ ตารางกิโลเมตร มีที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเป็น
ศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจและการศึกษาฯ แต่มีพ้ืนที่ผิวจราจรจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการสัญจรของ
ประชาชน  ถนนสายต่างๆม่ีก่อสร้างปรับปรุงเรียบร้อยแล้วแต่มีการช ารุดเนื่องจากมีการขุดเจาะทางเท้า
เพ่ือติดตั้งระบบประปา ไฟฟูา แล้วด าเนินการซ่อมแซมไม่ดีเหมือนเดิมท าให้ทางเท้าช ารุด ถนนบางสายมี
พ้ืนที่จ ากัดไม่สามารถสร้างก่อสร้างทางเท้าได้ท าให้การสัญจรไปมาล าบาก 

๒. ระบบระบายน้้า   ถนนบางสายที่ก่อสร้างมานานท่อระบายน้ ามีขนาดเล็กข้อจ ากัดด้วยพื้นที่การ
ก่อสร้างท าให้ ไม่สามารถระบายน้ าได้ทันในช่วงที่มีฝนตกหนัก เมื่อมีฝนตกหนักท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน 
ประชาชนเททิ้งเศษอาหารและขยะลงในท่อระบายน้ า ท าให้ท่อระบายน้ ามีกลิ่นเหม็นและอุดตัน 

๓. การจราจรติดขัด  เทศบาลเมืองลพบุรีเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด มีการขยายตัวด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  จ านวนรถมีมากขึ้น แต่ขนาดผิวจราจรมีเท่าเดิมท าให้ปริมาณการใช้ยานพาหนะบน
ท้องถนนมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน ๐๗.๐๐ -๐๙.๐๐ น.และ ๑๕.๐๐  - ๑๗.๐๐ น.  



มีการจราจรคับคั่ง ติดขัด ในถนนสายหลัก บริเวณตลาดสด และหน้าสถานศึกษาต่างๆ ประชาชนบางส่วน
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรและเทศบัญญัติฯ ของเทศบาลท าให้เกิดปัญหาด้านการจรจรและอุบัติเหตุ
บนเส้นทางจราจร 

๔. สายไฟฟ้าสาธารณะและสายเคเบิ้ลทีวี   สายโทรศัพท์และสายไฟฟูาสาธารณะและ ไฟฟูา
สาธารณะตามถนน ตรอก ซอย ไม่เป็นระเบียบ มีการช ารุดเสียหายบ่อย และรกรุงรังจากการห้อยโหน 
ซุกซนของลิง  

๕. ประปา  คุณภาพน้ าประปาขุ่นในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปาท า
ให้การบริการน้ าไม่เพียงพอ 
ด้านการศึกษา 

๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดเทศบาลบางสาขาวิชาไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน โดยมี
สาเหตุมาจากไม่มีครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา นักเรียนปฐมวัยที่มีฐานะยากจนขาดการ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสติปัญญา สังคมและอารมณ์    

๒.  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีมากท าให้เด็กและเยาวชนใช้เครื่องมือสื่อสารทาง
เทคโนโลยีไม่เหมะสม และมีการรับวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย ท าให้พฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนเบี่ยงเบนไปในทางลบและท าให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมมากขึ้น  

๓. นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้านในการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ด้านการสาธารณสุข 

๑. งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกด้าน  
๒. ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ท าให้ไม่สามารถให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนได้ครบถ้วนทุก

ด้าน  
๓. ประชาชนขาดจิตส านึกในการสร้างเสริมสุขภาพให้ตนเองและพฤติกรรมการบริโภคของ

ประชาชนไม่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ 

๑. ประชาชนได้รับผลประทบจากปัญหาค่าครองชีพสูง เนื่องมาจากราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคมี
ราคาแพง   

๒. ประชาชนที่มีงานท ายังไม่มีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ ประชาชนบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
การด ารงชีพ 

๓. ประชาชนได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนน้อยและ ยังไม่มีกระบวนการการช่วยเหลือประชาชนที่
ว่างงาน 

๔. ประชาชนบางส่วนหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้แก่ท้องถิ่น 
๕. ขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาแนะน าการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

และจริงจัง 



ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
๑. ประชาชนในชุมชนขาดความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒. คุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่ดีเท่าที่ควร  สภาพแวดล้อมในชุมชนแออัดและเสื่อม

โทรม 
๓. ประชาชนในชุมชนขาดจิตส านึกในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๔. การรวมกลุ่มของประชาชนมีน้อยไม่ต่อเนื่องและท่ัวถึง 
๕. ขาดกระบวนการร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น     

ในชุมชนของตนเอง 
๖. ทัศนคติ ความเข้าใจของชุมชนต่อการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนมีน้อย 
๗.  ขาดผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ 
 

ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และ  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.  การแพร่ขยายของวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ไม่ได้รับการสืบสาน สืบทอดจากคนรุ่นหลัง 
๒.  การเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่น แต่ละภาคส่วนไม่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน  
ด้านการท่องเที่ยว 

๑. การให้บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล /สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ปูายชี้ทาง 
และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไม่ได้มาตรฐาน 

๒. ขาดการอ านวยความสะดวกในการจัดระบบการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุด
และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ครบวงจร 

๓. แหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานหลายแห่งมีสภาพเสื่อมโทรมขาดการดูแลรักษา 
๔. การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวกระท าได้ยากและขาดความต่อเนื่อง 

ด้านสังคมและสภาวะ 
สิ่งแวดล้อม 

๑. ปัญหาความคิดทางการเมืองท่ีแตกแยกกันอย่างรุนแรง มีการแบ่งฝุาย แบ่งกลุ่ม แบ่งสี มีการ
ขัดแย้งทางความคิด ด้านการเมืองเริ่มตั้งแต่สังคมระดับครอบครัว จนถึงระดับสถาบัน ท าให้เกิดปัญหา    
ทั้งด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการบริหารและด้านเศรษฐกิจ    

๒.  สภาวะทางสังคมของชุมชนอ่อนแอลง   ปัญหาสังคมและชุมชนได้ทวีความรุนแรงมากข้ึน 
เช่น ปัญหา ด้านหนี้สินหรือ ความยากจน ที่อยู่อาศัย อาชญากรรม การกระท าผิดต่อชีวิต ร่างกายและ
ทรัพย์สิน เกิดคดีเกี่ยวกับอบายมุข  การขายบริการทางเพศ  การพนัน และมีการขยายตัวของชุมชนเมือง



เพ่ิมข้ึน สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยว ท าให้ความสัมพันธ์ในชุมชนและสังคมมีความ
อ่อนแอลงเป็นอย่างมาก 

๓.  ชุมชนแออัด   การเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การศึกษาและเศรษฐกิจ ประชาชนต่างถิ่นจึง
อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาหางานท าและอยู่อาศัยจ านวนมาก เป็นเหตุให้เกิดการบุกรุกท่ีสาธารณะเพ่ิมมาก
ขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาชุมชนแออัด มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และ
จิตใจ เด็กปฐมวัยขาดความเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

๔.  ทรัพยากรธรรมชาติถูกท้าลายและปัญหาสิ่งแวดล้อม  สภาพภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมือง
ลพบุรีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตอนุรักษ์โบราณสถาน แต่การขยายตัวของเขตเมืองท าให้ประชาชนบุกรุกท่ี
สาธารณะเพ่ิมมากข้ึน สภาพล าคลองมีน้ าเน่าเสีย  ส่งกลิ่นเหม็น มีตะไคร่น้ าเป็นสีเขียว มีขยะ ผักตบชวา
และวัชพืช ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ล าคลองและแม่น้ าสกปรกจากการ
ปล่อยน้ าเสียและการทิ้งขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ ซึ่งน้ าที่ปล่อยลงสู่ล าคลอง
และแม่น้ ายังไม่ได้บ าบัดถูกปล่อยลงสู่แม่น้ าล าคลอง  ปัญหาปริมาณขยะและมลพิษทางอากาศมีปริมาณ
เพ่ิมมากข้ึน   

๕. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารได้มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลยังไม่สามารถรองรับ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารได้ ตลอดจนบุคลากรยังไม่สามารถ น ามาประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



แบบ ยท. 01 3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี พ.ศ. 2561-2564 

 
   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 1. ความม่ันคง 
2. การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

2. การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 

4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

5. การเสริมสร้างความม่ันคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนา

ประเทศสู่ความม่ันคงและยั่งยืน 

3. การสร้างความเข้มแข็ง   
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 
 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส ์

9. การพัฒนาภาคเมืองและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

10. ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

3. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

1. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาด
และระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเท่ียวจาก
ฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญหาท่องถิ่น 

 

3. บริหารจัดการน้้า 
แบบบูรณาการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
                        
  
  
 
 
                          

                                 
  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

1. ยกระดับคุณภาพและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

2. พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน 

4. พัฒนาเมืองลพบุรี สะอาด
และสังคมคุณภาพน่าอยู ่

5. เสริมสร้างความม่ันคงและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท.ในเขตจังหวัด 
ในเขตจังหวัดลพบุรี 

1. พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

2. บริหารจัดการด้านการ
ท่องเท่ียว 

3. เพ่ิมขีดความสามารถทาง
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

4. บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

5. การบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองลพบุรี 

1. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน 

2. สร้างคุณภาพชีวิตและสังคม 
ท่ีดีให้แก่ประชาชน 

4. บริหารจัดการเทศบาลตามหลัก 
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี

 

3. บริหารจัดการศึกษาให้ 
มีคุณภาพ 

 

3. บริหารจัดการด้านการ
ท่องเท่ียวแบบบูรณาการ 

 

1. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาด
และระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเท่ียวจาก
ฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญหาท้องถิ่น 

 

3. บริหารจัดการน้้า 
แบบบูรณาการ 

 



 

 
                          

                                 

 
 
                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 

 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองลพบุรี 

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

สร้างคุณภาพชีวิตและสังคม 
ที่ดีให้แก่ประชาชน 

บริหารจัดการเทศบาลตามหลัก   
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

ปรับปรุง พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานให้      

มีคุณภาพได้มาตรฐาน   
สามารถรองรับการ

ท่องเท่ียวได้อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

 

ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านดนตรี กีฬา 
กิจกรรมนันทนาการและมีค่านิยม วัฒนธรรม    

ท่ีดีงาม สามารถปรับตัวการเปลี่ยนแปลง     
ของกระแสสังคมได้ 

พัฒนาการศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา   
ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษา 

บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม       
ให้มีคุณภาพและน่าอยู่ 

 

เสริมสร้างความปรองดองและการสมานฉันท์ 
เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

สร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

 

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและสนับสนุน     

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่
ประชาชนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์และสังคม 

กลยุทธ์ 

เป้าหมายประสงค์ 

ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพและ
มาตรฐานสามารถรองรับการท่องเท่ียว

ได้อย่างยั่งยืน 
 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 

เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพ   
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษา 

การให้บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 



 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                      
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนงานเคหะและชุมชน 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน      
ทางเท้า ท่อระบายและบอ่พัก 
- โครงการก่อสร้างหลักเขตเทศบาล
และปูายชื่อถนน ตรอก ซอย 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ชุมชนศรีปราญช์ 
- โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองลพบุร ี
 
 

แผนงานงบกลาง 
- โครงการติดตั้งปรับปรุง
เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ
จราจรและทาสีตีเส้นจราจร 
 

แผนงานการพาณิชย์ 
- โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า 
- โครงการปรับปรุงลาดยางถนน
บนที่ท าการประปาท่าหิน 
- โครงการเปลี่ยนมาตรวัดน้ า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้และสะดวกต่อ  
การอ่าน 
 

กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้      
มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถรองรับการ

ท่องเท่ียวได้อย่างยั่งยืน 

 



 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                      
 
 
                               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนท้ัง

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- โครงการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษาและชุมชน 
- โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพพนักงานปูองกันฯ
และทัศนศึกษาดูงาน 
- โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
- โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
- โครงการร่วมใจขจัดภัยสังคม 
- โครงการจัดท าสื่อ 
ประชาสัมพันธ์การ 
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. 
- โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

แผนงานสาธารณสุข 
- โครงการให้บริการทันตกรรมใน
ส านักงาน 
- โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อน
วัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก
นักเรียนประถมศึกษา 
- โครงการดูแลบ ารุงรักษายูนิตทันตก
รรมและเครื่องมือทางทันตกรรม 
- โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพให้แก่ 
อสม.ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน
ผู้สูงอายุเครือข่ายเทศบาลเมืองลพบุร ี
- โครงการเฝูาระวังปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญในพื้นที ่
- โครงการอบรมผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร,แผงลอยจ าหน่ายอาหาร

และในตลาดสดน่าซ้ือ 
- โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
- โครงการให้บริการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นในส านักงานและนอก
ส านักงาน 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
- โครงกาพัฒนาหน่วยบริการ

สาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
- โครงการส ารวจข้อมูลความ

จ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
- โครงการสร้างจิตสดใสใส่ใจ
ผู้สูงอาย ุ
- โครงการจัดหาเครื่องอุปโภค 
บริโภค ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส 
- โครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
- โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมครอบครัวผาสุก 
- โครงการจัดหาเครื่องออกก าลัง
กายให้แก่ประชาชน 
- โครงการพัฒนาที่ท าการของ
ชุมชน 
- โครงการติดตั้งและปรับปรุงหอ
กระจายข่าวและเสียงตามสาย
ของชุมชน 
 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 
- โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 
- โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม ่
- โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
- โครงการลานวัฒนธรรม 
- โครงการบรรพชาสามเณร 
- โครงการจัดกิจกรรมร่วมงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 
- โครงการอุดหนุนงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
- โครงการประดับไฟฟูาและตกแต่งสถานที่งาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
- โครงการประดับและตกแต่งสถานที่งานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
- โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล 
- โครงการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ าในเขต
เทศบาล 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์สาธารณะ(สวนลิง) 
- โครงการจัดระเบียบลิง 
- โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ (Big cleaning 
day) 
- โครงการจ้างเอกชนก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ทิ้ง
ขยะของเทศบาล 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่โดยรอบสถานที ่
ที่ก าจัดมูลฝอยที่อ าเภอท่าวุ้ง 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมือง
ลพบุร ี
- โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว ์
- โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม ่
- โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
และการผลิตเป็นพลังงานทดแทนในเขตเทศบาล
เมืองลพบุร ี

แผนงานงบกลาง 
- โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 
ผู้ปุวย โรคเอดส์และ
ผู้สูงอาย ุ
- โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น 

สร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

 

ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

 

ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม       
ให้มีคุณภาพและน่าอยู่ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา   
ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษา 

แผนงานการศึกษา 
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของคร ูชุมชน นักเรียน 
- โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 
- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษา 
- โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา 
- โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร 
- โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
- โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
- โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดซ้ือที่ดินของโรงเรียนเทศบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 
- โครงการจัดซ้ือ จัดหาวัสด ุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ของโรงเรียนเทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ  
- โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
- โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันเยาวชน
แห่งชาติ 
- โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
 

ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านดนตรี กีฬา กิจกรรมนันทนาการและมีค่านิยม 
วัฒนธรรมท่ีดีงาม สามารถปรับตัวการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมได้ 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- โครงการปกปูองและเทิดทูน
สถาบันชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
- โครงการจัดงานรัฐพิธ ี
- โครงการท าบุญเมืองลพบุร ี
- โครงการวันเทศบาล 
- โครงการจัดท าสื่อ 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง
ลพบุร ี
- โครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ 
- โครงการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ของแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุง
อาคารสถานที่ต่างๆของเทศบาล
เมืองลพบุรี 
 

กลยุทธ์ 
เสริมสร้างความปรองดองและการสมานฉันท์ 
เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

- โครงการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 

แผนงานสาธารณสุข 
- โครงการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ของแผนงาน
สาธารณสุข 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
- โครงการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ของแผนงาน
เคหะและชุมชน 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- โครงการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ของแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- โครงการหมู่บ้านศีล 5 
ประชาเป็นสุข 
- โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
- โครงการจัดท าเวที
ประชาคม 
 

แผนงานการพาณิชย ์
- โครงการวันก่อตั้งประปา
เทศบาลเมืองลพบุรี 
- โครงการวันที่ระลึกการ
ก่อตั้งสถานธนานุบาลของ 
อปท. 
- โครงการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ของแผนงานการ
พาณิชย ์
 



แบบ ยท. 02 3.4 แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic map)   
 

                        

  
                                  
                                 
           

  
 
  
 

 

 
 
 

 
  
 
                               
  
 
 
 
 

                  

วิสัยทัศน์  ลพบุรีเมืองสะอาด น่าอยู่  ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  

เป้าประสงค์ 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐานและ
สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองใน

ระยะยาวได้ 
 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
มีความมั่นคง ปลอดภัย 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
มีระเบียบวินัย เคารพในหลัก

ประชาธิปไตย 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่าง
มีประสิทธิภาพและสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนในทุกด้าน 

ปรับปรุง พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานให้      

มีคุณภาพได้มาตรฐาน   
สามารถรองรับการ

ท่องเท่ียวได้อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้าน
ดนตรี กีฬา กิจกรรมนันทนาการ
และมีค่านิยม วัฒนธรรมท่ีดีงาม 
สามารถปรับตัวการเปลี่ยนแปลง     

ของกระแสสังคมได้ 

พัฒนาการศึกษาให้เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาที่มี

คุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์
การศึกษา 

ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม       
ให้มีคุณภาพและน่าอยู่ 

 

เสริมสร้างความปรองดอง  
และการสมานฉันท์ เพื่อให้
ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง    

มีความสุข 
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

 
ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักการ

บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
และสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 
 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่
ประชาชนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์และสังคม กลยุทธ์ 

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

สร้างคุณภาพชีวิตและ
สังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 

บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพและ
มาตรฐานสามารถรองรับการท่องเท่ียว

ได้อย่างยั่งยืน 
 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 

เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพ   
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษา 

การให้บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 



 
  
 
                               
  
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง พัฒนา
ระบบโครงสร้าง

พื้นฐานให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน   

สามารถรองรับการ
ท่องเท่ียวได้ 
อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมให้ประชาชน
อนุรักษ์วัฒนธรรม

และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 

ส่งเสริมนักเรียนให้มี
ทักษะด้านดนตรี 
กีฬา กิจกรรม

นันทนาการและมี
ค่านิยม วัฒนธรรมท่ี

ดีงาม สามารถ
ปรับตัวการ

เปลี่ยนแปลงของ
กระแสสังคมได้ 

พัฒนาการศึกษาให้
เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาที่มี

คุณภาพได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์การศึกษา 

ปรับปรุงพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้มี

คุณภาพและน่าอยู่ 
 

เสริมสร้างความ
ปรองดอง  และการ
สมานฉันท์ เพื่อให้

ประชาชนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ให้แก่ประชาชน 

 

ปรับปรุงและ
พัฒนาการ

บริหารงานตาม
หลักการบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี
และสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 

เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีให้แก่

ประชาชนท้ังด้าน
ร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์และสังคม 

กลยุทธ์ 

แผนงานการ
รักษาความ

สงบ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะ 

และชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะ 

และชุมชน 

แผนงาน
เคหะ 

และชุมชน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงานการ
รักษาความ

สงบ แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 
 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 
 

แผนงาน 
การพาณิชย์ 



แบบ ยท. 03 
3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองลพบุรี  

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2561 2563 2564 

บริหารจัดการ
ด้านการท่องเท่ียว
แบบบูรณาการ 

พัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ 
 

พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 
 

มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อ
การขยายตัวของ
เมือง 
 

ร้อยละของถนน 
ทางเท้าและท่อ
ระบายน้ าในเขต
เทศบาลได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

5 10 15 20 ร้อยละของถนน 
ทางเท้าและท่อ
ระบายน้ าในเขต
เทศบาลได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี  

ปรับปรุง 
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน   
สามารถ
รองรับการ
ท่องเที่ยวได้ 
อย่างยั่งยืน 

- ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจร ทางเท้าท่อ
ระบายน้ าในเขตเทศบาล 

ส านักการช่าง กองการประปา 
ส านักปลัดฯ 

    ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึงเพิ่มขึ้น 

5 10 15 20 ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อป ี

ปรับปรุง 
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน   
สามารถ
รองรับการ
ท่องเที่ยวได้ 
อย่างยั่งยืน 

- โครงการก่อสร้างวาง
ท่อเมนประปาและท่อ
เมนรองประปา 
- โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ า 
- โครงการปรับปรุง
ลาดยางถนนบนที่ท า
การประปาท่าหิน 
- โครงการเปลี่ยนมาตร
วัดน้ าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้และ
สะดวกต่อ  การอ่าน 
 

กองการประปา - 

 
 
 



ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2561 2563 2564 

พัฒนาเมืองลพบุรี
สะอาดและสังคม
คุณภาพน่าอยู ่

เพิ่มขีด
ความสามารถทาง
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

สร้างคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
ที่ดีให้แก่
ประชาชน 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมี
ความมั่นคงและ
ปลอดภัย  
 

อัตราการปุวยด้วย
โรคที่ส าคัญ ใน
เขตพื้นที่เทศบาล
ลดลง 
 
 

5 4 3 2 อัตราการปุวย
ด้วยโรคที่ส าคัญ 
ในเขตพื้นที่
เทศบาลลดลง
ร้อยละ 1 ต่อปี 
 

เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
ดีให้แก่
ประชาชนทั้ง
ด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์
และสังคม 
 

- โครงการให้บริการทัน-
ตกรรมในส านักงาน 
- โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพในเด็กนักเรียน
ประถมศึกษา 
- โครงการดูแลบ ารุงรักษา
ยูนิตทันตกรรมและ
เครื่องมือทางทันตกรรม 
- โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพให้แก่ อสม.ใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมือง
ลพบุร ี
- โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากใน
ผู้สูงอายุเครือข่าย
เทศบาลเมืองลพบุรี 
- โครงการเฝูาระวัง
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อที่เป็นปัญหา
ส าคัญในพื้นที่ 
- โครงการอบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร,แผงลอย
จ าหน่ายอาหารและใน
ตลาดสดน่าซื้อ 

กองสาธารณสุขฯ 
 

กองสวัสดิการฯ 
ส านักปลัดฯ 



ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2561 2563 2564 

           - โครงการติดตั้งและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
และเสียงตามสายของ
ชุมชน 
- โครงการสร้างจิตสดใส   
ใส่ใจผู้สูงอายุ  
-โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 
- โครงการสงเคราะห์
เบี้ย  ยังชีพคนพิการ 
ผู้ปุวยโรคเอดส์ ผู้สูงอายุ
และผู้ 
ผู้ด้อยโอกาส 
- โครงการจัดหาเครื่อง
อุปโภค บริโภค 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
- โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ครอบครัวผาสุก  
- โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี 
- โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชน ที่
ปรึกษาคณะ กรรมการ
ชุมชน 
- โครงการสร้างอาชีพ
ชุมชน 

 กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการฯ 
ส านักปลัดฯ 
 
 

ส านักการช่าง 
กองคลัง 
กองวิชาการ 
กองการศึกษา 
กองการประปา 
 



ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2561 2563 2564 

           - โครงการพัฒนาศักย- 
ภาพชุมชน 
- โครงการก่อสร้างตลาด
สดเทศบาลเมืองลพบุรี 
- โครงการฝึกอบรม
อาชีพ 
- โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 
ผู้ปุวย โรคเอดส์และ
ผู้สูงอาย ุ
- โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

  

เสริมสร้างความ
มั่นคงและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

การบริหารจัดการ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 

สร้างคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
ที่ดีให้แก่
ประชาชน 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมี
ความมั่นคงและ
ปลอดภัย  
 

- จ านวนโครงการ
ที่จัดท าเพื่อรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

5 5 5 5 จ านวนโครงการ
ที่จัดท าเพื่อรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน ปีละ 
5 โครงการ 

สร้างความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่
ประชาชน 
 

- โครงการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใน
สถานศึกษาและชุมชน 
- โครงการฝึกอบรม
พัฒนาประสิทธิภาพ
พนักงานปูองกันฯและ
ทัศนศึกษาดูงาน 
- โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 
- โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 
 

ส านักปลัดฯ  กองสวัสดิการฯ 



ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2561 2563 2564 

           - โครงการร่วมใจขจัดภัย
สังคม 
- โครงการจัดท าสื่อ 
ประชาสัมพันธ์การ 
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของสมาชิก อปพร. 
- โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

  

    - จ านวนโครงการ
ที่จัดท าเพื่อ
ส่งเสริมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5 5 5 5 
 
 

จ านวนโครงการ
ที่จัดท าเพื่อ
ส่งเสริมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อย่าง
น้อยปีละ 5 
โครงการ 

ส่งเสริมให้
ประชาชน
อนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

- โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
- โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 
- โครงการจัดงานวันขึ้น
ปีใหม่ 
- โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชน 
- โครงการลาน
วัฒนธรรม 
- โครงการบรรพชา
สามเณร 
- โครงการจัดกิจกรรม
ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช 
 

กองการศึกษา ส านักปลัด 
ส านักการช่าง 
กองคลัง 
กองวิชาการฯ 

 กองสาธารณสุขฯ 

กองสวัสดิการฯ 
กองการประปา 
 

 



ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2561 2563 2564 

           - โครงการอุดหนุนงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 
- โครงการประดับไฟฟูา
และตกแต่งสถานที่งาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 
- โครงการประดับและ
ตกแต่งสถานที่งาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

  

พัฒนาเมืองลพบุรี 
สะอาดและสังคม
คุณภาพน่าอยู ่

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

สร้างคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
ที่ดีให้แก่
ประชาชน 

- ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการ
ดูแลรักษาอย่าง
ยั่งยืน 
 

- จ านวน
สวนสาธารณะ
และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
ส าหรับประชาชน
ในเขตเทศบาล
ได้รับการดูแล
รักษา 
 
- จ านวนคู คลอง
ในเขตเทศบาลที่
ได้รับการขุดลอก 
 
 
 
- ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้านคุณภาพ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
5 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

10 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

15 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

20 

จ านวนสวน 
สาธารณะและ
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจส าหรับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
การดูแลรักษา 
ปีละ 5 โครงการ 
 
จ านวนคู คลอง
ในเขตเทศบาลที่
ได้รับการขุดลอก
ปีละ 3 แห่ง 
 
 
- ประสิทธิภาพ
การบริหารจัด 
การด้านคุณภาพ 

ปรับปรุง
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม       
ให้มีคุณภาพ
และน่าอยู่ 
 
 
 
 
ปรับปรุง
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม       
ให้มีคุณภาพ
และน่าอยู ่
 
ปรับปรุง
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม   

- โครงการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ภายใน
เขตเทศบาล 
- โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสัตว์สาธารณะ
(สวนลิง) 
- โครงการจัดระเบียบลิง 
 
 
- โครงการขุดลอกคู
คลองและท่อระบายน้ า
ในเขตเทศบาล 
 
 
 
- โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเนื่องในวัน 

 กองสาธารณสุขฯ 

ส านักการช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 

ส านักการช่าง 
 
 
 

 

กองสาธารณสุขฯ 

ส านักการช่าง 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดฯ 
 



ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2561 2563 2564 

    สิ่งแวดล้อมในเขต
เทศบาลเพิ่มขึ้น 

    สิ่งแวดล้อมใน
เขตเทศบาล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
ต่อปี 

ให้มีคุณภาพ
และน่าอยู่ 

ส าคัญต่าง ๆ (Big 
cleaning day) 
- โครงการจ้างเอกชน
ก าจัดขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาล 
- โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงสถานที่โดยรอบ
สถานที่ ที่ก าจัดมูลฝอย
ที่อ าเภอท่าวุ้ง 
- โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงตลาดสด
เทศบาลเมืองลพบุรี 
- โครงการปรับปรุงโรง
ฆ่าสัตว ์
- โครงการก่อสร้างโรง
ฆ่าสัตว์แห่งใหม ่
- โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจรและการผลิตเป็น
พลังงานทดแทนในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี 

  

พัฒนาเมืองลพบุรี
สะอาดและสังคม
คุณภาพน่าอยู ่
 
 
 
 

เพิ่มขีด
ความสามารถทาง
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

บริหารจัดการ
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 
 

การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
 

- ร้อยละของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอนของ
นักเรียน 

2 4 6 8 - ร้อยละของ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการ
สอนของนักเรียน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
ต่อปี 

พัฒนา
การศึกษาให้
เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาที่มี
คุณภาพได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ ์

- โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน โดยการมี
ส่วนร่วมของครู ชุมชน 
นักเรียน 
- โครงการพัฒนาห้อง 
สมุดโรงเรียน 

กองการศึกษา ส านักปลัด 
ส านักการช่าง 
กองคลัง 
กองวิชาการฯ 

 กองสาธารณสุขฯ 

 



ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2561 2563 2564 

           - โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน
เทศบาล 
- โครงการจัดนิทรรศ- 
การแสดงผลงานการจัด
การศึกษา 
- โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานบุคลากร
ทางการศึกษา 
- โครงการมอบวุฒิบัตร
และประกาศนียบัตร 
- โครงการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 
- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
- โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน 
- โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 
- โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร 
- โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงอาคารสถานที่
และจัดซื้อที่ดินของ 

  



ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2561 2563 2564 

           โรงเรียนเทศบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 
- โครงการจัดซ้ือ จัดหา
วัสด ุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
เทศบาลและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรี 

  

พัฒนาเมืองลพบุรี
สะอาดและสังคม
คุณภาพน่าอยู ่
 
 
 
 

เพิ่มขีด
ความสามารถทาง
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

บริหารจัดการ
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 
 

การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
 

- จ านวน 
โครงการด้าน
ดนตรี กีฬา 
กิจกรรม
นันทนาการ 

3 3 3 3 จ านวน โครงการ
ด้านดนตรี กีฬา 
กิจกรรม
นันทนาการอย่าง
น้อย ปีละ 3 
โครงการ 

ส่งเสริมนักเรียน
ให้มีทักษะด้าน
ดนตรี กีฬา 
กิจกรรม
นันทนาการและ
มีค่านิยม 
วัฒนธรรมที่ดี
งาม สามารถ
ปรับตัวการ
เปลี่ยนแปลง     
ของกระแส
สังคมได ้

- โครงการส่งเสริมกีฬา
และกิจกรรมนันทนาการ  
- โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากีฬาเด็ก เยาวชน
และประชาชน 
- โครงการส่งนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
- โครงการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันเยาวชน
แห่งชาติ 

กองการศึกษา ส านักปลัด 
ส านักการช่าง 
กองคลัง 
กองวิชาการฯ 

 กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการฯ 

 

  บริหารจัดการ
เทศบาลตาม
หลักการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
อย่างมีประสิทธิภาพ
และสนองตอบความ
ต้องการของ
ประชาชนในทุกด้าน 

- โครงการที่จัดท า
เพื่อสร้างความ
ปรองดองและ
ปกปูองและ
เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

4 4 4 4 โครงการที่จัดท า
เพื่อสร้างความ
ปรองดองและ
ปกปูองและ
เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
ปีละไม่น้อยกว่า 
4 โครงการ 

เสริมสร้าง
ความ
ปรองดองและ
การสมานฉันท์ 
เพื่อให้
ประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

- โครงการปกปูองและ
เทิดทูนสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
- โครงการจัดงานรัฐพิธ ี
- โครงการท าบุญเมือง
ลพบุร ี
- โครงการหมู่บ้านศีล 5 
ประชาเป็นสุข 

ส านักปลัดฯ กองคลัง 
กองวิชาการฯ 
กองการศึกษา 

 กองสาธารณสุขฯ 

 



ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2561 2563 2564 

  บริหารจัดการ
เทศบาลตาม
หลักการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
อย่างมีประสิทธิภาพ
และสนองตอบความ
ต้องการของ
ประชาชนในทุกด้าน 

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ
สาธารณะของ
เทศบาล 

80 80 80 80 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ
สาธารณะของ
เทศบาลในระดับ
ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80  

ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
บริหารงาน
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
และสนับสนุน
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 

- โครงการจัดท าสื่อ 
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
เมืองลพบุร ี
- โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 
- โครงการจัดหาวัสด ุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
ของแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารสถานที่
ต่างๆของเทศบาลเมือง
ลพบุร ี
- โครงการจัดหาวัสด ุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
- โครงการจัดหาวัสด ุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
ของแผนงานสาธารณสุข 
- โครงการจัดหาวัสด ุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
ของแผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

  

 
 



ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2561 2563 2564 

           - โครงการจัดหาวัสด ุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
ของแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
- โครงการจัดท าเวที
ประชาคม 
- โครงการวันก่อตั้ง
ประปาเทศบาลเมือง
ลพบุร ี
- โครงการวันที่ระลึก
การก่อตั้งสถานธนา-
บาลของ อปท. 
- โครงการจัดหาวัสด ุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
ของแผนงานการ
พาณิชย ์
- โครงการวันเทศบาล 
 

  

 

 

 


