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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์ อปท.ใน

เขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

(%) 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสต
ร์ ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ 

เพื่อพัฒนาด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการที่
เพิ่มขึ้น  วัดจากการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในโครงการ 

5 5 5 5 60 1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์และยกระดับ
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
3. พัฒนาการผลิตและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าและขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
5. ส่งเสริมสินค้า OTOP ด้านการตลาด  
6. พัฒนาระบบการบริหารงานคลังให้ทันสมัย รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ประกอบการโดย

ส่งเสริมการต่อยอดกลุ่มที่มี การบริหารจัดการที่ดี 

การก่อสร้าง
โครงสร้าง

พื้นฐานต่างๆ 

กองช่าง อบจ. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสต
ร์ ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

1.ระบบการศึกษา
ได้รับการพัฒนาและ
มีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น 
2.ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และ
บ ารุงรักษาเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

5 5 5 5 60 1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านภาษาเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
4. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
6. ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน 
7. ส่งเสริมศาสนา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
8. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
 

โครงการด้าน
การพัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

ส านัก 
งานปลัด 

พม. 

 

 

 

 

แบบ ยท.03 



109 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

 

ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์ อปท.ใน

เขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3,6 

ยุทธศาสต
ร์ ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
ด้านเสริมสร้าง
ความเข็มแข็ง
ของสังคม การ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย การ
จัดระเบียบ 
สังคม ความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน  

เพื่อพัฒนาด้าน
เสริมสร้างความ
เข็มแข็งของสังคม 
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบ สังคม 
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

 

ร้อยละของระดับ
คุณภาพชีวิตด้าน
ความปลอดภยัมี
ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 

5 5 5 5 60 1. เสริมสร้างชุมชน หมู่บ้าน ให้เข้มแข็งเพื่อขจัดสิ้นยา
เสพติด 
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
หมู่บ้าน ชุมชน 
3. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

โครงการด้าน
การป้องกันยา
เสพติด รักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

 

ส านัก 
งานปลัด 

จังหวัด 
อ าเภอ 
ป้องกัน
และ

บรรเทา
สา

ธารณ
ภัย 

สนง.
ต ารวจ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสต
ร์ ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
ด้านบริการขั้น
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของ
ประชาชน 

เพื่อพัฒนาด้าน
บริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

 

ร้อยละโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน วัด
คุณภาพงานจากการ
ที่ คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงานโดย
จะต้องได้คุณภาพงาน
ที่ดี ไม่มีปัญหาและ

ข้อท้วงติง 

5 5 5 5 60 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางระบาย
น้ า ร่องระบายน้ า 
2. ติดต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ 
3. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 
4. จัดหาน้ าสะอาด น้ าอุปโภค-บริโภค 
5. ขยายเขต ปรับปรุง ก่อสร้างระบบประปา 
6. ขยายเขตไฟฟ้า 
7. ก่อสร้าง ปรับปรุง ศาลาประชาคมและที่พักผู้โดยสาร 

โครงการด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
พื้นฐาน 

กองช่าง 
 

สนง.
ทรัพยากร

น้ า 
การไฟฟ้า 
ประปา 
ทางหลวง
ชนบท 

โยธาธิการ
และผัง
เมือง 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสต
ร์ ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
สุขภาพอนามัย 
และการปอ้งกัน
โรค 

เพื่อพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
สุขภาพอนามัย 
และการปอ้งกัน
โรค 

 

ร้อยละของระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 

5 5 5 5 60 1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
2. ป้องกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อในคนและ
สัตว์ 
3. การจัดสุขาภิบาลบ้านเรือน ชุมชนและสถานที่  
4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ พัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

 

โครงการด้าน
สุขอนามัย
พื้นฐาน ส่งเสริม
สุขภาพ ส่งเสริม
สวัสดิการ พัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ส านักปลัด 
กอง

สาธารณสุข 
 

พม. 
รพ.สต. 
สาธาร
ณสุข

จังหวัด 
พช. 

รพ.อุดร 
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ความ

เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4,5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2,3 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 6 

ด้านการ
ท่องเที่ยว การ
จัดการด้าน

ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวการ
จัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 

1.ร้อยละความส าเร็จ
ในการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์
2. ร้อยละของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม 
ได้รับการจัดการ ดูแล 
อนุรักษ์และฟื้นฟู
เพิ่มขึ้น 

5 5 5 5 60 1. การรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน ชุมชน 
2. การจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน 
3. การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ 
5. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้ได้มาตรฐาน 
6. พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
7. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการด้านการ
วางแผนการ
ส่งเสริมการ การ
ท่องเที่ยว 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
รักษาความ
สะอาด และการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักงาน
ปลัด 

 
กองวิชาการ  

 
กอง

สาธารณสุข  

ททท. 
สนง.

สิ่งแวด
ล้อม

จังหวัด 
ทน.

อุดรธา
นี 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์    
ที่ 7 

ด้านการ
พัฒนา

การเมืองและ
การบริหาร
การจัดการ
เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ    
ประชาชน 

 

เพื่อพัฒนาด้าน
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหารการจัดการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดีของ    
ประชาชน 
 

ระดับความส าเร็จใน
การเพิ่มประสิทธภิาพ
ขององค์กร 

5 5 5 5 60 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2. ปรับปรุงข้ันตอนการท างานและการบริการ
ประชาชน 
3. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่
ปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
เผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ 
5. การพัฒนารายได้ 
6 .การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ 
 

โครงการด้านการ
บริหารจัดการ 
บุคลากร  
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ 
งบประมาณ  

ทุกสวน
ราชการ 

ทุก   
ภาค
ส่วน  
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