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บ้ำนใต้  ซึ่งมำจำกกระบวนกำรมีส่วนรวมจำกทุกภำคส่วนกำรพัฒนำ  รวมถึงภำคประชำชน  ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้ำประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  ยุทธศำสตร์ประเทศ  นโยบำยของรัฐบำล  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด  และนโยบำยของผู้บริหำร  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริงและมี
ประสิทธิภำพ 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลบ้ำนใต้  พ.ศ. 2560 - 2563  เป็นยุทธศำสตร์ที่
ส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลบ้ำนใต้  ให้มุ่งไปสู่สถำนกำรณ์ที่พึงประสงค์  ภำยใต้
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ของประชำชนได้อย่ำงถูกต้อง  รวดเร็ว  และเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงำนรำชกำรภำยนอกและภำคประชำ
สังคมได้รับทรำบถึงทิศทำงกำรพัฒนำและกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลบ้ำนใต้ 

เทศบำลต ำบลบ้ำนใต้  มีควำมคำดหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำล
ต ำบลบ้ำนใต้  พ.ศ. 2560 - 2563  ฉบับนี้  จะท ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นองค์กรพัฒนำท้องถิ่นเป็นเมือง
น่ำอยูสู่่คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนต ำบลบ้ำนใต้ 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒ
นาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒ

นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
ของ อปท. 

ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่  1 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

ด้านคุณภาพชีวิต 

และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  3 

ด้านการศึกษา  ศาสนา

และศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  4 

ด้านเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  5 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  6 

ด้านการบริหารการ

จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่  7 

ด้านประชาคมอาเซียน 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์ที่  1 

การสร้างความ

มั่นคงของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

การส่งเสริมการ

บริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่  3 

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  4 

ส่งเสริม  อนุรักษ์  

ศาสนา  ศิลปะ  

วัฒนธรรม  

จารีตประเพณี  

และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่  9 

ส่งเสริม 

การมสี่วนร่วม 

ทางการเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่  6 

ส่งเสริม  

สนับสนุนการ

ท่องเที่ยว  และ

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม-

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  5 

ส่งเสริม  พัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  8 

พัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่  7 

การพัฒนา

บริการสาธารณะ

เข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่  1 

การเพิ่มศักยภาพ 

การแข่งขันภาคเกษตร   

และอุตสาหกรรมเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

การส่งเสริม 

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  3 

การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม 

และศูนย์โลจิสติกส์   

(Logistics Hub) 

ยุทธศาสตร์ที่  5 

การสร้างฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและ

มีสภาพแวดล้อม 

ที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่  4 

การพัฒนาสังคมปลอดภัย   

คุณภาพชีวิตที่ดี   

และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
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3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy  Map) 

แบบ ยท. 02 
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4.1  ประเด็นยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
 
 

4.1.1  ยุทธศาสตร์  (Strategy)  ยุทธศาสตร์ที่  1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

1)  พันธกิจ  ที ่    1.  พัฒนาและบริหารจัดการระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง    
        และระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน     
        ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความทั่วถึง    

2)  เป้าประสงค์  ที่    1.  เพ่ือให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ    
  และโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างครบถ้วนและทั่วถึง   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.  เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  

และโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบถว้นและทั่วถึง 
1.  ร้อยละที่ลดลงของจ านวนอุบัติเหตุ  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
2.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนครวัเรือนที่มี

น้ าประปาใช้  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
3.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่มีแหล่งน้ า    

เพื่อการเกษตรใช้  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 

3)  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี    1.  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน-พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก  
แนวทางท่ี    2.  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน-การสาธารณูปโภค  (ระบบไฟฟ้าสาธารณะ) 
แนวทางท่ี    3.  กิจการประปา       
แนวทางท่ี    4.  อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุดลอกแหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร  

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1.  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง

ทางบก 
1.  ร้อยละที่ลดลงของจ านวนอุบัติเหตุ  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 

2.  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค  
(ระบบไฟฟ้าสาธารณะ) 

1.  ร้อยละที่ลดลงของจ านวนอุบัติเหตุ  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 

3.  กิจการประปา 1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนครวัเรือนที่มีน้ าประปาใช้  
(ร้อยละ  10  ต่อปี) 

4.  อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุดลอกแหล่งน้ าคูคลอง
เพื่อการเกษตร 

1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่มีแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตรใช้  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 

4)  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  กองช่าง    

5)  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่      3  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม   

       และศูนย์โลจิสติกส์  (Logistics Hub)   

แบบ ยท. 03 
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4.1.2  ยุทธศาสตร์  (Strategy)  ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
        และสังคม     

1)  พันธกิจ  ที่     2.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาวะแวดล้อม    
        ที่ถูกสุขอนามัย  และส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  
        ตลอดจนสนับสนุนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง    

2)  เป้าประสงค์  ที่    2.  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และได้รับการส่งเสริม  
  สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง     

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
2.  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี  และได้รบัการส่งเสริม

สวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึง 
1.  ร้อยละที่ลดลงของจ านวนผู้เจบ็ป่วย  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
2.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผูท้ี่มีสิทธิไดร้ับสวสัดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์อย่างครบถ้วน  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
3.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนครวัเรือนที่มีความเข้มแข็ง  

(ร้อยละ  10  ต่อปี) 

3)  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี    1.  การบริการสาธารณสุข      
แนวทางท่ี    2.  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     
แนวทางท่ี    3.  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1.  การบริการสาธารณสุข 1.  ร้อยละที่ลดลงของจ านวนผู้เจบ็ป่วย  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
2.  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผูท้ี่มีสิทธิไดร้ับสวสัดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์อย่างครบถ้วน  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน 1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนครวัเรือนที่มคีวามเข้มแข็ง  

(ร้อยละ  10  ต่อปี) 

4)  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  ส านักปลัด    

5)  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่      4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย  คุณภาพชีวิตที่ดี  

       และมีศักยภาพในการแข่งขัน    
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4.1.3  ยุทธศาสตร์  (Strategy)  ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา    
       ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   

1)  พันธกิจ  ที่     3.  ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการศึกษา  และสนับสนุนกิจกรรมกีฬา 
        และนันทนาการเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์  ภายใต้วัฒนธรรม  
        ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนสร้างจิตส านึก  
        ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์    

2)  เป้าประสงค์  ที่    3.  เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการศึกษา  
  อย่างมีคุณภาพ  และมีความทั่วถึงควบคู่กับคุณธรรม  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
3.  เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ  และมีความทั่วถึงควบคู่กับคุณธรรม 
1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผูท้ี่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างครบถ้วนและไดม้าตรฐาน  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
2.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผูท้ี่เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา

และนันทนาการ  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
3.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผูท้ี่เข้าร่วมกิจกรรมด้าน

ศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น  และภูมิปัญญาชาวบ้าน  
(ร้อยละ  10  ต่อปี) 

4.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผูท้ี่เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ปลูกฝังจิตส านึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดี
ในสถาบัน  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 

3)  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี    1.  การบริหารสนับสนุนการศึกษา      
แนวทางท่ี    2.  กีฬาและนันทนาการ       
แนวทางท่ี    3.  ศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น  และภูมิปัญญาชาวบ้าน   
แนวทางท่ี    4.  ปลูกฝังจิตส านึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน  

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1.  การบริหารสนับสนุนการศึกษา 1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผูท้ี่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างครบถ้วนและไดม้าตรฐาน  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
2.  กีฬาและนันทนาการ 1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผูท้ี่เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา

และนันทนาการ  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
3.  ศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น  และภมูิปัญญาชาวบ้าน 1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผูท้ี่เข้าร่วมกิจกรรม         

ด้านศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น  และภมูิปัญญาชาวบ้าน  
(ร้อยละ  10  ต่อปี) 

4.  ปลูกฝังจิตส านึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดี
ในสถาบัน 

1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผูท้ี่เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ปลูกฝังจิตส านึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดี
ในสถาบัน  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
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4)  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  ส านักปลัด    

5)  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่      4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย  คุณภาพชีวิตที่ดี  

       และมีศักยภาพในการแข่งขัน    
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4.1.4  ยุทธศาสตร์  (Strategy)  ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1)  พันธกิจ  ที่     4.  พัฒนาและเสริมสรา้งความรว่มมือทางด้านการวิชาการการเกษตร    
        และสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตอย่างมเีสถียรภาพ      
        รวมทั้งเสริมสรา้งความร่วมมือของผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่าย  
        ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ภายใตห้ลักปรัชญา    
        “เศรษฐกิจพอเพียง”       

2)  เป้าประสงค์  ที่    4.  เพื่อให้เศรษฐกิจมีความเป็นมาตรฐานสากล  และเติบโตอย่างยั่งยืน    
 โดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้ง  เพื่อให้การท่องเที่ยวและ 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไดร้ับการพัฒนาอย่างมีดลุยภาพ    
 และพัฒนาอย่างมีคณุภาพ      

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
4.  เพื่อใหเ้ศรษฐกิจมีความเป็นมาตรฐานสากล  และเติบโต

อย่างยั่งยืน  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
รวมทั้ง  เพื่อให้การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างมีดลุยภาพ  และพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ 

1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนรายได้  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
2.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนนกัท่องเที่ยว  

(ร้อยละ  10  ต่อปี) 

3)  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี    1.  ส่งเสริมการเกษตร       

แนวทางท่ี    2.  ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว       

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมการเกษตร 1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนรายได้  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 

2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนนกัท่องเที่ยว  
(ร้อยละ  10  ต่อปี) 

4)  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  ส านักปลัด    

5)  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่      1.  การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร  

       และอุตสาหกรรมเกษตร    

ยุทธศาสตร์จังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่      2.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ียั่งยืน   
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4.1.5  ยุทธศาสตร์  (Strategy)  ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ  
       และสิ่งแวดล้อม     

1)  พันธกิจ  ที่     5.  สนับสนุนการบริหารจดัการระบบนิเวศน์ใหม้ีความอุดมสมบูรณ ์   
        และปราศจากมลภาวะ  ตลอดจนปลูกจติส านึกเฝ้าระวังและฟื้นฟ ู  
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมสี่วนร่วม    

2)  เป้าประสงค์  ที่    5.  เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมคีวามอุดมสมบรูณ ์  
 ปราศจากมลภาวะ  และมีการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนเพื่อ  
 ให้มีการบริหารจดัการระบบนิเวศน์ของทรัพยากรธรรมชาต ิ   
 และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างยั่งยืน     

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
5.  เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอดุม

สมบูรณ์  ปราศจากมลภาวะ  และมีการอนุรักษ์อยา่ง
ต่อเนื่อง  ตลอดจนเพื่อให้มีการบรหิารจัดการระบบ
นิเวศน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไป
อย่างยั่งยืน 

1.  ร้อยละที่ลดลงของปริมาณขยะ  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
2.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคุณภาพน้ าที่ได้มาตรฐาน          

(ร้อยละ  10  ต่อปี) 
3.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผูท้ี่เข้าร่วมกิจกรรมด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 

3)  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี    1.  ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฎิกลู      

แนวทางท่ี    2.  ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ า     

แนวทางท่ี    3.  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1.  ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกลู 1.  ร้อยละที่ลดลงของปริมาณขยะ  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
2.  ระบบการรักษาความสะอาดคคูลองระบายน้ า 1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคุณภาพน้ าที่ได้มาตรฐาน          

(ร้อยละ  10  ต่อปี) 
3.  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผูท้ี่เข้าร่วมกิจกรรมด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 

4)  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  ส านักปลัด    

5)  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่      5.  การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง  

        และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม   
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4.1.6  ยุทธศาสตร์  (Strategy)  ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตรด์้านการบริหารการจดัการภาครัฐ  

1)  พันธกิจ  ที่     6.  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยการมสีว่นร่วมของ 
        ประชาชนแบบบูรณาการ  รวมทั้ง  เสริมสร้างความสงบเรยีบรอ้ยและ  
        ความมั่นคงภายใน  อ านวยความเป็นธรรมและความปลอดภยัในชีวิตทรัพย์สิน 

2)  เป้าประสงค์  ที่    6.  เพื่อให้การบริหารกิจการบ้านเมืองของทุกภาคส่วน  เป็นไปอย่างมสี่วนร่วม 
 และมีความสอดคล้องกันตามหลักธรรมาภิบาล  และเพื่อให้สังคมมี 
 ความเข้มแข็งและมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
6.  เพื่อให้การบริหารกิจการบ้านเมืองของทุกภาคส่วน  

เป็นไปอย่างมสี่วนร่วม  และมีความสอดคล้องกันตาม
หลักธรรมาภิบาล  และเพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็งและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 

1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการประชาชนขององค์กร  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 

2.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 

3.  ร้อยละของจ านวนประชาคมที่เข้าร่วมจดัเวทีประชาคม  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20) 

4.  ร้อยละที่ลดลงของจ านวนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 

5.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กร  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 

3)  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี    1.  การบริหารงานท่ัวไป       

แนวทางท่ี    2.  การพัฒนาบุคลากร       

แนวทางท่ี    3.  ส่งเสริมการสรา้งประชาธิปไตยในท้องถิ่น     

แนวทางท่ี    4.  รักษาความสงบภายใน       

แนวทางท่ี    5.  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1.  การบริหารงานท่ัวไป 1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ให้บริการประชาชนขององค์กร  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
2.  การพัฒนาบุคลากร 1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพ  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
3.  ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น 1.  ร้อยละของจ านวนประชาคมที่เข้าร่วมจดัเวทีประชาคม  

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20) 
4.  รักษาความสงบภายใน 1.  ร้อยละที่ลดลงของจ านวนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
5.  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานขององค์กร  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 

4)  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 



8 
 

  ส านักปลัด , กองคลัง , กองช่าง  

5)  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่      4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย  คุณภาพชีวิตที่ด ี  

       และมีศักยภาพในการแข่งขัน    
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4.1.7  ยุทธศาสตร์  (Strategy)  ยุทธศาสตร์ที่  7.  ยุทธศาสตรด์้านประชาคมอาเซยีน   

1)  พันธกิจ  ที่     7.  พัฒนาบุคลากร  และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะสูป่ระชาคมอาเซียน 

2)  เป้าประสงค์  ที่    7.  เพื่อให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปน็ไปอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
7.  เพื่อให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมีส่วนร่วม

และมีประสิทธิภาพ 
1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การปฏิบัติงานขององค์กร  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
2.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผูท้ี่เข้าร่วมกิจกรรม         

ด้านประชาคมอาเซียน  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
3.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผูป้ระกอบการภาคเอกชน    

ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านประชาคมอาเซียน  (ร้อยละ  10  
ต่อปี) 

3)  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี    1.  ส่งเสริมประสทิธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อประชาคมอาเซียน  

แนวทางท่ี    2.  สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนต่อประชาคมอาเซียน  

แนวทางท่ี    3.  สนับสนุนศักยภาพภาคเอกชนการเปิดตลาดเสรอีาเซียน    

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ

ประชาคมอาเซียน 
1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานขององค์กร  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
2.  สร้างความตระหนักและมสี่วนร่วมของประชาชนใน

ประชาคมอาเซียน 
1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผูท้ี่เข้าร่วมกิจกรรม         

ด้านประชาคมอาเซียน  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
3.  สนับสนุนศักยภาพภาคเอกชนการเปิดตลาดเสรีอาเซียน 1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผูป้ระกอบการภาคเอกชน    

ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านประชาคมอาเซียน  (ร้อยละ  10  
ต่อปี) 

4)  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  ส านักปลัด    

5)  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่      4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย  คุณภาพชีวิตที่ด ี  

       และมีศักยภาพในการแข่งขัน   
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบริหาร 1. ร้อยละที่ลดลง 20 1 1 - ก่อสร้าง ร้อยละที่ลดลง - ปี 2560 - โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง กองช่าง - กรม สถ.

การเชื่อมโยง การพัฒนา ด้านโครงสร้าง จัดการระบบ ของจ านวนอุบัติเหตุ โครงสร้างพื้นฐาน- ของจ านวนอุบัติเหตุ จ านวน 20 ถนนสายต้นยางใหญ่ - - กรม ทช.

เส้นทางคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน พื้นฐาน โครงข่ายคมนาคม (ร้อยละ  10  ต่อปี) พัฒนาระบบ (ร้อยละ  10  ต่อปี)  โครงการ วัดนอก - อบจ.สฎ.

และศูนย์โลจิสติกส์ ขนส่ง และระบบ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น คมนาคมขนส่ง - ปี 2561 ถึง - โครงการบุกเบิกและ

(Logistic Hub) สาธารณูปโภค- ของจ านวนครัวเรือน ทางบก 2562 ก่อสร้างถนน คสล. 

สาธารณูปการ ที่มีน้ าประปาใช้ จ านวน 1 ถนนสายศาลาแม่ครู - 

ขั้นพื้นฐาน ให้มี (ร้อยละ  10  ต่อปี) โครงการ/ปี สระมโนราห์ - หาดยวน

คุณภาพมาตรฐาน 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - โครงการปรับปรุงถนน คสล.

และมีความทั่วถึง ของเกษตรกร พร้อมรางระบายน้ า คสล. 

ที่มีแหล่งน้ า ถนนสายบ้านค่าย - วังมวง

เพื่อการเกษตรใช้  - โครงการก่อสร้าง

(ร้อยละ  10  ต่อปี) รางระบายน้ า คสล. 

ยท. 04รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563

10

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลผลิต/โครงการแนวทางการพัฒนาพันธกิจ

ค่าเป้าหมาย



ถนนสายท้องศาลา - 

บ้านค่าย  บริเวณทางแยก

เข้าแม็คเบย์ รีสอร์ท

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ า คสล. 

ถนนสายท้องศาลา - 

บ้านค่าย  บริเวณทางแยก

เข้าส านักงานเทศบาลต าบล

บ้านใต้

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ถนนสายบ้านทางเล - 

สะพานขุนหาญ  

11

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04



พร้อมท่อลอดเล่ียม คสล.  

(Box Culvert)

- โครงการบุกเบิกและก่อสร้าง

ถนนลูกรังทราย  

ถนนสายสระมโนราห์ - 

บ้านท้องยาง

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง

พร้อมท่อระบายน้ า คสล.  

ถนนสายบ้านออกท่า

- โครงการก่อสร้าง

ทางเท้า คสล. 

ถนนสายคลองบางน้ าเค็ม

ยท. 04

12

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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- โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ า คสล. 

ถนนสายบางน้ าเค็ม

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ถนนสายสระมโนราห์ - 

หาดยวน - หาดเทียน

- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

ซอยบ้านบน - คลองปากนม - 

บ้านท้องนาง

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ถนนสายโรงเรียนบ้าน -

บ้านท้องนาง

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

13

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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- โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ถนนสายผู้ว่าฯ - บ้านไฟไหม้

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ถนนสายน้ าตกธารประพาส -

หาดยวน - หาดเทียน

- โครงการก่อสร้างปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน คสล. 

พร้อมท่อระบายน้ า คสล. 

ถนนสายหาดร้ินนอก  

(พะงันเบอชอร์ - พาราไดซ์)

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

13
14

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



- โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ า คสล. 

พร้อมบ่อพัก

ถนนสายโรงเรียนบ้าน-

หาดร้ิน

- โครงการก่อสร้างปรับปรุง

ท่าเทียบเรือหาดร้ิน

- โครงการก่อสร้างหินเรียง

ป้องกันการกัดเซาะ

บริเวณท่าเทียบเรือหาดร้ิน

- โครงการบ ารุงรักษา  

และปรับปรุงถนน  สะพาน  

ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  

หรือรางระบายน้ าภายใน

เขตเทศบาลต าบลบ้านใต้

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

15
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ค่าเป้าหมาย

พันธกิจ แนวทางการพัฒนา
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ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบริหาร 1. ร้อยละที่ลดลง 8 1 1 - ก่อสร้าง ร้อยละที่ลดลง - ปี 2560 - โครงการขยายเขต กองช่าง - กรม สถ.

การเชื่อมโยง การพัฒนา ด้านโครงสร้าง จัดการระบบ ของจ านวนอุบัติเหตุ โครงสร้างพื้นฐาน- ของจ านวนอุบัติเหตุ จ านวน 8 ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า - กฟภ.

เส้นทางคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน พื้นฐาน โครงข่ายคมนาคม (ร้อยละ  10  ต่อปี) การสาธารณูปโภค (ร้อยละ  10  ต่อปี) โครงการ พร้อมติดต้ังโคมไฟสาธารณะ

และศูนย์โลจิสติกส์ ขนส่ง และระบบ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ระบบไฟฟ้า - ปี 2561 ถึง ถนนสายต้นยางใหญ่ - 

(Logistic Hub) สาธารณูปโภค- ของจ านวนครัวเรือน สาธารณะ) 2562 วัดนอก

สาธารณูปการ ที่มีน้ าประปาใช้ จ านวน 1 - โครงการขยายเขต

ขั้นพื้นฐาน ให้มี (ร้อยละ  10  ต่อปี) โครงการ/ปี ไฟฟ้าสาธารณะแรงสูง

คุณภาพมาตรฐาน 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ถนนสายบ้านค่าย - วังม่วง  

และมีความทั่วถึง ของเกษตรกร (เพิ่มเติม)

ที่มีแหล่งน้ า - โครงการขยายเขต

เพื่อการเกษตรใช้  ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า

(ร้อยละ  10  ต่อปี) ถนนสายบ้านเหนือ - 

ถนนหน้าอ าเภอ

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

15

พันธกิจ แนวทางการพัฒนา



ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า

ถนนสายวัดในถึงทางแยก

ถนนสายบ้านใต้ - 

บ้านท้องนายปาน

- โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า

ถนนซอยบ้านบน - 

คลองปากนม - บ้านท้องนาง

- โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า

พร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

16

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ถนนสายผู้ว่าฯ

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า

พร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า

ถนนสายท้องนายปาน - 

บ้านไฟไหม้

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

โคมไฟสาธารณะถนนภายใน

เขตเทศบาลต าบลบ้านใต้

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

17

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

16



ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบริหาร 1. ร้อยละที่ลดลง 2 1 1 - กิจการประปา ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 - โครงการขุดบ่อน้ าบาดาล กองช่าง - กรม สถ.

การเชื่อมโยง การพัฒนา ด้านโครงสร้าง จัดการระบบ ของจ านวนอุบัติเหตุ ของจ านวนครัวเรือน จ านวน 2 พร้อมก่อสร้างหอถังสูงภายใน - อบจ.สฎ.

เส้นทางคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน พื้นฐาน โครงข่ายคมนาคม (ร้อยละ  10  ต่อปี) ที่มีน้ าประปาใช้ โครงการ เขตเทศบาลต าบลบ้านใต้

และศูนย์โลจิสติกส์ ขนส่ง และระบบ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ  10  ต่อปี) - ปี 2561 ถึง 

(Logistic Hub) สาธารณูปโภค- ของจ านวนครัวเรือน 2562 - โครงการขยายเขต  ก่อสร้าง

สาธารณูปการ ที่มีน้ าประปาใช้ จ านวน 1 ปรับปรุง  ซ่อมแซม

พันธกิจ แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

18

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

ค่าเป้าหมาย

17



ขั้นพื้นฐาน ให้มี (ร้อยละ  10  ต่อปี) โครงการ/ปี ระบบประปาหมู่บ้านภายใน

คุณภาพมาตรฐาน 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น เขตเทศบาลต าบลบ้านใต้

และมีความทั่วถึง ของเกษตรกร

ที่มีแหล่งน้ า

เพื่อการเกษตรใช้  

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบริหาร 1. ร้อยละที่ลดลง 4 - - - อนุรักษ์แหล่งน้ า ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง - กรม สถ.

การเชื่อมโยง การพัฒนา ด้านโครงสร้าง จัดการระบบ ของจ านวนอุบัติเหตุ และป่าไม้-ขุดลอก ของเกษตรกร จ านวน 4 บึงนาใหญ่ - อบจ.สฎ.

เส้นทางคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน พื้นฐาน โครงข่ายคมนาคม (ร้อยละ  10  ต่อปี) แหล่งน้ าคูคลอง ที่มีแหล่งน้ า โครงการ - โครงการขุดลอก

19

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563

พันธกิจ แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยท. 04

ค่าเป้าหมาย

18



และศูนย์โลจิสติกส์ ขนส่ง และระบบ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตรใช้  คลองบ้านค่าย

(Logistic Hub) สาธารณูปโภค- ของจ านวนครัวเรือน (ร้อยละ  10  ต่อปี) - โครงการขุดลอกและพัฒนา

สาธารณูปการ ที่มีน้ าประปาใช้ บึงนาใหญ่ 

ขั้นพื้นฐาน ให้มี (ร้อยละ  10  ต่อปี) - โครงการก่อสร้าง

คุณภาพมาตรฐาน 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ฝายชะลอน้ า  (Check  Dam)

และมีความทั่วถึง ของเกษตรกร โดยใช้แนวพระราชด าริทฤษฎี

ที่มีแหล่งน้ า การพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้

เพื่อการเกษตรใช้  ภายในเขตเทศบาลต าบล

(ร้อยละ  10  ต่อปี) บ้านใต้  

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

19
20

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

ค่าเป้าหมาย

พันธกิจ แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้าง 1. ร้อยละที่ลดลง 20 20 20 - การบริการ ร้อยละที่ลดลง - ปี 2560 ถึง - โครงการรณรงค์ป้องกัน ส านักปลัด - กรม สถ.

การพัฒนา ส่งเสริม  ด้านคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของ ของจ านวนผู้เจ็บป่วย สาธารณสุข ของจ านวนผู้เจ็บป่วย 2562 โรคไข้เลือดออก - รพ.สต.

สังคมปลอดภัย  พัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม ประชาชนและ (ร้อยละ  10  ต่อปี) (ร้อยละ  10  ต่อปี) จ านวน 20 - โครงการรณรงค์ป้องกัน ภายในเขตฯ

คุณภาพชีวิตที่ดี  สภาวะแวดล้อม 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น โครงการ/ปี และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

และมีศักยภาพ ที่ถูกสุขอนามัย  ของจ านวนผู้ที่มีสิทธิ ทางเพศสัมพันธ์

ในการแข่งขัน และส่งเสริมระบบ ได้รับสวัสดิการสังคม - โครงการรณรงค์การป้องกัน

สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ โรคระบาดและโรคติดต่อ 

อย่างทั่วถึง อย่างครบถ้วน (คุมก าเนิดสุนัขและแมว)

ตลอดจนสนับสนุน (ร้อยละ  10  ต่อปี) - โครงการบริหารจัดการระบบ

ชุมชนให้เกิดความ 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เข้มแข็ง ของจ านวนครัวเรือน ของเทศบาลต าบลบ้านใต้ 

ที่มีความเข้มแข็ง (Emergency  Medical  

(ร้อยละ  10  ต่อปี) Services ; EMS)

- โครงการรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

20

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

21

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี

ชีวีมีสุข

- โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ 

เร่ือง  โรคตา

- โครงการอบรมให้ความรู้

การใช้ยาในผู้สูงอายุ 

- โครงการอบรมส่งเสริม

ทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ  

ผู้พิการ  และผู้ป่วยติดเตียง

- โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)

- โครงการอบรมพัฒนาแกนน า

ด้านสุขภาพในโรงเรียน

21

พันธกิจ แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการอบรมผู้น าสตรี

ห่างไกลมะเร็ง

- โครงการอบรมส่งเสริมและ

เฝ้าระวังทันตสุขภาพ

ในโรงเรียน

- โครงการอบรมการเฝ้าระวัง

คุ้มครองผู้บริโภค

- โครงการอบรมการส่งเสริม

สุขอนามัยแม่และเด็ก

- โครงการอบรมครัวเรือน  

เกษตรอินทรีย์  ห่างไกล

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  (NCDs ;

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

22

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



Non-communicable 

diseases) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

และเข้าใจในตนเอง'เมื่อเข้าสู่

วัยรุ่น

- ''โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ

- โครงการพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการอนามัย

ส่ิงแวดล้อม

- เงินอุดหนุนส าหรับการ

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

22



บริการด้านสาธารณสุข  

โครงการพัฒนา

งานสาธารณสุขมูลฐาน

ในเขตเทศบาลต าบลบ้านใต้

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้าง 1. ร้อยละที่ลดลง 6 6 6 - สวัสดิการสังคม ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 ถึง - โครงการพัฒนาอาคาร ส านักปลัด - พมจ.สฎ.

การพัฒนา ส่งเสริม  ด้านคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของ ของจ านวนผู้เจ็บป่วย และสังคมสงเคราะห์ ของจ านวนผู้ที่มีสิทธิ 2562 สถานที่และส่ิงอ านวยความ - รพ.สต.

สังคมปลอดภัย  พัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม ประชาชนและ (ร้อยละ  10  ต่อปี) ได้รับสวัสดิการสังคม จ านวน 6 สะดวกส าหรับผู้พิการหรือ ภายในเขตฯ

คุณภาพชีวิตที่ดี  สภาวะแวดล้อม 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น และสังคมสงเคราะห์ โครงการ/ปี ทุพลภาพ  และคนชรา

และมีศักยภาพ ที่ถูกสุขอนามัย  ของจ านวนผู้ที่มีสิทธิ อย่างครบถ้วน - โครงการจัดกิจกรรม

ในการแข่งขัน และส่งเสริมระบบ ได้รับสวัสดิการสังคม (ร้อยละ  10  ต่อปี) ตรวจสุขภาพผู้พิการหรือ

23

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

24

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ ทุพลภาพภายในเขต

อย่างทั่วถึง อย่างครบถ้วน เทศบาลต าบลบ้านใต้

ตลอดจนสนับสนุน (ร้อยละ  10  ต่อปี) - โครงการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน

ชุมชนให้เกิดความ 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ผู้พิการหรือทุพลภาพภายใน

เข้มแข็ง ของจ านวนครัวเรือน เขตเทศบาลต าบลบ้านใต้

ที่มีความเข้มแข็ง - โครงการส ารวจจัดท าข้อมูล

(ร้อยละ  10  ต่อปี) ผู้ด้อยโอกาสหรือคนไร้ที่พึ่ง

ภายในเขตเทศบาลต าบล

บ้านใต้

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการบัตรพลเมืองอาวุโส

(Senior  Citizen  Card)

- โครงการบัตรพลเมืองผู้พิการ

25

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

24



(Disabled  Citizen  Card)

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้าง 1. ร้อยละที่ลดลง 3 3 3 - ส่งเสริมและ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 ถึง - โครงการป้องกันและแก้ไข ส านักปลัด พมจ.สฎ.

การพัฒนา ส่งเสริม  ด้านคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของ ของจ านวนผู้เจ็บป่วย สนับสนุน ของจ านวนครัวเรือน 2562 ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก  

สังคมปลอดภัย  พัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม ประชาชนและ (ร้อยละ  10  ต่อปี) ความเข้มแข็งชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง จ านวน 3 สตรี  และบุคคลในครอบครัว

คุณภาพชีวิตที่ดี  สภาวะแวดล้อม 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ  10  ต่อปี) โครงการ/ปี - โครงการอบรมให้ความรู้

และมีศักยภาพ ที่ถูกสุขอนามัย  ของจ านวนผู้ที่มีสิทธิ เร่ืองการช่วยเหลือคุ้มครอง

ในการแข่งขัน และส่งเสริมระบบ ได้รับสวัสดิการสังคม แก่เด็กและสตรีที่ถูกกระท า

สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ ความรุนแรงในครอบครัว

อย่างทั่วถึง อย่างครบถ้วน - โครงการรวมดวงใจ  ใส่ใจ

ตลอดจนสนับสนุน (ร้อยละ  10  ต่อปี) ผู้สูงอายุ

ชุมชนให้เกิดความ 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

เข้มแข็ง ของจ านวนครัวเรือน

ที่มีความเข้มแข็ง

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
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รับผิดชอบ
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26



ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหาร 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 6 6 6 - การบริหารสนับสนุน ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 ถึง - โครงการจัดกิจกรรม ส านักปลัด - กรม สถ.

การพัฒนา ส่งเสริม  ด้านการศึกษา  จัดการด้านการ ของจ านวนผู้ที่ได้รับ การศึกษา ของจ านวนผู้ที่ได้รับ 2562 วันเด็กแห่งชาติ - สถานศึกษา

สังคมปลอดภัย  พัฒนาคุณภาพชีวิต ศาสนาและ ศึกษา และสนับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 6 - โครงการลูกรักปลอดโรค ภายในเขตฯ

คุณภาพชีวิตที่ดี  ศิลปวัฒนธรรม สนุนกิจกรรมกีฬา อย่างครบถ้วนและ อย่างครบถ้วนและ โครงการ/ปี - โครงการต้นไม้ที่รัก

และมีศักยภาพ และนันทนาการ ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน - เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

ในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความ (ร้อยละ  10  ต่อปี) (ร้อยละ  10  ต่อปี) โครงการอาหารกลางวัน

สมานฉันท์  ภายใต้ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - โครงการจ้างเหมาบริการ

วัฒนธรรมประเพณี ของจ านวนผู้ที่ ท าความสะอาดศูนย์พัฒนา

และภูมิปัญญา- เข้าร่วมกิจกรรมด้าน เด็กเล็ก  เทศบาลต าบลบ้านใต้

ท้องถิ่น  ตลอดจน กีฬาและนันทนาการ - โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  

สร้างจิตส านึก (ร้อยละ  10  ต่อปี) ซ่อมแซม  และพัฒนา

ความจงรักภักดี 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต่อสถาบัน ของจ านวนผู้ที่ เทศบาลต าบลบ้านใต้ 

พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศาสนา 

27

พันธกิจ แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

วัฒนธรรมท้องถิ่น

และภูมิปัญญา-

ชาวบ้าน  

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของจ านวนผู้ที่

เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านปลูกฝังจิตส านึก

ประชาชนในชาติ

ให้มีความจงรักภักดี

ในสถาบัน  

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

28

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหาร 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 6 6 6 - กีฬาและนันทนาการ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 ถึง - โครงการแข่งขันกีฬา ส านักปลัด - กรม สถ.

การพัฒนา ส่งเสริม  ด้านการศึกษา  จัดการด้านการ ของจ านวนผู้ที่ได้รับ ของจ านวนผู้ที่ 2562 ท้องถิ่นสัมพันธ์ - สถานศึกษา

สังคมปลอดภัย  พัฒนาคุณภาพชีวิต ศาสนาและ ศึกษา และสนับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมด้าน จ านวน 6 - โครงการส่งเสริมการ ภายในเขตฯ

คุณภาพชีวิตที่ดี  ศิลปวัฒนธรรม สนุนกิจกรรมกีฬา อย่างครบถ้วนและ กีฬาและนันทนาการ โครงการ/ปี ออกก าลังกายต าบลบ้านใต้

และมีศักยภาพ และนันทนาการ ได้มาตรฐาน (ร้อยละ  10  ต่อปี) - โครงการส่งเสริมกีฬา

ในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความ (ร้อยละ  10  ต่อปี) ต าบลบ้านใต้

สมานฉันท์  ภายใต้ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

วัฒนธรรมประเพณี ของจ านวนผู้ที่ ต้านภัยยาเสพติด

และภูมิปัญญา- เข้าร่วมกิจกรรมด้าน - โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

29
28

ค่าเป้าหมาย

พันธกิจ แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ท้องถิ่น  ตลอดจน กีฬาและนันทนาการ และพัฒนาสนามกีฬา   

สร้างจิตส านึก (ร้อยละ  10  ต่อปี) ศูนย์ออกก าลังกาย  หรือ

ความจงรักภักดี 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ศูนย์กีฬา

ต่อสถาบัน ของจ านวนผู้ที่

พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

วัฒนธรรมท้องถิ่น - โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง

และภูมิปัญญา- ดูแลรักษา  และพัฒนา

ชาวบ้าน  สวนสาธารณะลาน

(ร้อยละ  10  ต่อปี) พระบรมราชานุเสาวรีย์  

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น รัชกาลที่  5  

ของจ านวนผู้ที่

29
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พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านปลูกฝังจิตส านึก

ประชาชนในชาติ

ให้มีความจงรักภักดี

ในสถาบัน  

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหาร 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 4 4 4 - ศาสนา ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 ถึง - โครงการจัดงานเนื่องใน ส านักปลัด - กรม สถ.

การพัฒนา ส่งเสริม  ด้านการศึกษา  จัดการด้านการ ของจ านวนผู้ที่ได้รับ วัฒนธรรมท้องถิ่น ของจ านวนผู้ที่ 2562 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ - ศาสนสถาน

สังคมปลอดภัย  พัฒนาคุณภาพชีวิต ศาสนาและ ศึกษา และสนับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และภูมิปัญญา- เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 4 - โครงการจัดงานชักพระ ภายในเขตฯ

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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คุณภาพชีวิตที่ดี  ศิลปวัฒนธรรม สนุนกิจกรรมกีฬา อย่างครบถ้วนและ ชาวบ้าน ด้านศาสนา โครงการ/ปี ทางทะเล - สถานศึกษา

และมีศักยภาพ และนันทนาการ ได้มาตรฐาน วัฒนธรรมท้องถิ่น - โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ภายในเขตฯ

ในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความ (ร้อยละ  10  ต่อปี) และภูมิปัญญา- - โครงการก่อสร้างและพัฒนา

สมานฉันท์  ภายใต้ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ชาวบ้าน  อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

วัฒนธรรมประเพณี ของจ านวนผู้ที่ (ร้อยละ  10  ต่อปี) เจดีย์วัดใน

และภูมิปัญญา- เข้าร่วมกิจกรรมด้าน

ท้องถิ่น  ตลอดจน กีฬาและนันทนาการ

สร้างจิตส านึก (ร้อยละ  10  ต่อปี)

ความจงรักภักดี 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ต่อสถาบัน ของจ านวนผู้ที่

พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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วัฒนธรรมท้องถิ่น

และภูมิปัญญา-

ชาวบ้าน  

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของจ านวนผู้ที่

เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านปลูกฝังจิตส านึก

ประชาชนในชาติ

ให้มีความจงรักภักดี

ในสถาบัน  

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
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ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
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ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหาร 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 4 4 4 - ปลูกฝังจิตส านึก ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 ถึง - โครงการจัดกิจกรรม ส านักปลัด - กรม สถ.

การพัฒนา ส่งเสริม  ด้านการศึกษา  จัดการด้านการ ของจ านวนผู้ที่ได้รับ ประชาชนในชาติ ของจ านวนผู้ที่ 2562 เฉลิมพระชนมพรรษา  - สถานศึกษา

สังคมปลอดภัย  พัฒนาคุณภาพชีวิต ศาสนาและ ศึกษา และสนับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความจงรักภักดี เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 4 ของพระบาทสมเด็จ ภายในเขตฯ

คุณภาพชีวิตที่ดี  ศิลปวัฒนธรรม สนุนกิจกรรมกีฬา อย่างครบถ้วนและ ในสถาบัน ด้านปลูกฝังจิตส านึก โครงการ/ปี พระเจ้าอยู่หัวฯ  

และมีศักยภาพ และนันทนาการ ได้มาตรฐาน ประชาชนในชาติ - โครงการจัดกิจกรรม

ในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความ (ร้อยละ  10  ต่อปี) ให้มีความจงรักภักดี เฉลิมพระชนมพรรษา  

สมานฉันท์  ภายใต้ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ในสถาบัน  ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

วัฒนธรรมประเพณี ของจ านวนผู้ที่ (ร้อยละ  10  ต่อปี) พระบรมราชินีนาถ

และภูมิปัญญา- เข้าร่วมกิจกรรมด้าน - โครงการพิธีการสดุดี

ท้องถิ่น  ตลอดจน กีฬาและนันทนาการ เนื่องในวันปิยะมหาราช

สร้างจิตส านึก (ร้อยละ  10  ต่อปี) - โครงการจัดงานวันร าลึก

ความจงรักภักดี 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น เสด็จประพาสต้น  รัชกาลที่  5

ต่อสถาบัน ของจ านวนผู้ที่

พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศาสนา 
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พันธกิจ แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

วัฒนธรรมท้องถิ่น

และภูมิปัญญา-

ชาวบ้าน  

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของจ านวนผู้ที่

เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านปลูกฝังจิตส านึก

ประชาชนในชาติ

ให้มีความจงรักภักดี

ในสถาบัน  

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและ 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 10 10 10 - ส่งเสริมการเกษตร ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 ถึง - โครงการควบคุมและ ส านักปลัด - กรม สถ.

การพัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุน ด้านเศรษฐกิจ เสริมสร้างความ ของจ านวนรายได้  ของจ านวนรายได้  2562 ก าจัดศัตรูพืชมะพร้าว - สนง.เกษตร

สังคมปลอดภัย  การท่องเที่ยว  และการท่องเที่ยว ร่วมมือทางด้านการ (ร้อยละ  10  ต่อปี) (ร้อยละ  10  ต่อปี) จ านวน 10 - โครงการส่งเสริมสนับสนุน อ าเภอฯ

คุณภาพชีวิตที่ดี  และการอนุรักษ์ วิชาการการเกษตร 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น โครงการ/ปี การด าเนินงานและการพัฒนา

และมีศักยภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุน ของจ านวน ของศูนย์บริการและถ่ายทอด

ในการแข่งขัน และส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจของชุมชน นักท่องเที่ยว  เทคโนโลยีการเกษตรต าบล

ให้เติบโตอย่างมี (ร้อยละ  10  ต่อปี) - โครงการสัมมนา

เสถียรภาพ  เชิงปฏิบัติการกลุ่มแม่บ้าน

รวมทั้งเสริมสร้าง เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลต าบล

34
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ความร่วมมือของ บ้านใต้

ผู้ประกอบการและ - โครงการส่งเสริมการท า

พัฒนาเครือข่าย แปลงมะพร้าวเป็นแปลง

ภาคธุรกิจ เรียนรู้แปลงสาธิต

การท่องเที่ยวให้มี - โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม

ประสิทธิภาพ งานหัตถกรรมจักสาน

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

เพิ่มขึ้น  ภายใต้ - โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม

หลักปรัชญา  คหกรรมขนมพื้นบ้าน

“เศรษฐกิจ - โครงการบูรณาการเพื่อ

พอเพียง” ป้องกันก าจัดและควบคุม

การระบาดศัตรูพืชเอกลักษณ์

โดยชีววิธีและชีวภาพใน

35

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

36

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ
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สวนมะพร้าวอ าเภอเกาะพะงัน

- โครงการส่งเสริมสนับสนุน

การผลิตน้ ามันมะพร้าวบริสุทธิ์

โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

บ้านท้องนาง

- โครงการส่งเสริมและเพิ่ม

ประสิทธิภาพมาตรฐาน

การผลิตไม้ผล

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร
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พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)
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พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและ 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 5 4 4 - ส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 - โครงการส่งเสริมแหล่ง ส านักปลัด - กรม สถ.

การพัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุน ด้านเศรษฐกิจ เสริมสร้างความ ของจ านวนรายได้  ของจ านวน จ านวน 5 ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ - ททท.

สังคมปลอดภัย  การท่องเที่ยว  และการท่องเที่ยว ร่วมมือทางด้านการ (ร้อยละ  10  ต่อปี) นักท่องเที่ยว  โครงการ/ปี เจดีย์วัดใน

คุณภาพชีวิตที่ดี  และการอนุรักษ์ วิชาการการเกษตร 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ  10  ต่อปี) - ปี 2561 ถึง - โครงการส่งเสริมแหล่ง

และมีศักยภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุน ของจ านวน 2562 จ านวน ท่องเที่ยววิถีชุมชน

ในการแข่งขัน และส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจของชุมชน นักท่องเที่ยว  4 โครงการ/ปี - โครงการส่งเสริมแหล่ง

ให้เติบโตอย่างมี (ร้อยละ  10  ต่อปี) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เสถียรภาพ  - โครงการส่งเสริมแหล่ง

รวมทั้งเสริมสร้าง ท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ

ความร่วมมือของ และบันเทิง  ฟูลมูน  ปาร์ต้ี

ผู้ประกอบการและ (FULLMOON  PARTY)

พัฒนาเครือข่าย - โครงการขุดลอกร่องเรือ

ภาคธุรกิจ ท้องนายปานใหญ่ 

การท่องเที่ยวให้มี

ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
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ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

เพิ่มขึ้น  ภายใต้

หลักปรัชญา  

“เศรษฐกิจ

พอเพียง”

39
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ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุน 1. ร้อยละที่ลดลง 4 4 4 - ก าจัดขยะมูลฝอย ร้อยละที่ลดลง - ปี 2560 ถึง - โครงการบริหารจัดการขยะ ส านักปลัด - กรม สถ.

การสร้างฐาน ส่งเสริม  สนับสนุน ด้านทรัพยากร การบริหารจัดการ ของปริมาณขยะ และส่ิงปฎิกูล ของปริมาณขยะ 2562 จ านวน แบบครบวงจร - ทสจ.สฎ.

ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยว  ธรรมชาติและ ระบบนิเวศน์ให้มี (ร้อยละ  10  ต่อปี) (ร้อยละ  10  ต่อปี) 4 โครงการ/ปี - โครงการจ้างเหมาบริการ - อบจ.สฎ.

ที่มั่นคงและมีสภาพ และการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ระบบบริหารจัดการขยะ

แวดล้อมที่เหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติ และปราศจาก ของคุณภาพน้ า แบบครบวงจร

และส่ิงแวดล้อม มลภาวะ  ตลอดจน ที่ได้มาตรฐาน - โครงการจ้างเหมาบริการ

ปลูกจิตส านึก (ร้อยละ  10  ต่อปี) รักษาความสะอาดถนน  

เฝ้าระวังและฟื้นฟู 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ทางเท้า  ไหล่ทาง  

ทรัพยากรธรรมชาติ ของจ านวนผู้ที่ และพื้นที่อื่นๆ ภายในเขต

และส่ิงแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมด้าน เทศบาลต าบลบ้านใต้

อย่างมีส่วนร่วม ทรัพยากรธรรมชาติ - โครงการจ้างเหมาบริการ

และส่ิงแวดล้อม เก็บขนขยะมูลฝอย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
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(ร้อยละ  10  ต่อปี) และส่ิงปฏิกูล  ภายในเขต

เทศบาลต าบลบ้านใต้

ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุน 1. ร้อยละที่ลดลง 2 2 2 - ระบบการรักษา ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 ถึง - โครงการตรวจสอบคุณภาพ ส านักปลัด - กรม สถ.

การสร้างฐาน ส่งเสริม  สนับสนุน ด้านทรัพยากร การบริหารจัดการ ของปริมาณขยะ ความสะอาดคูคลอง ของคุณภาพน้ า 2562 จ านวน น้ าอุปโภคบริโภค - ทสจ.สฎ.

ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยว  ธรรมชาติและ ระบบนิเวศน์ให้มี (ร้อยละ  10  ต่อปี) ระบายน้ า ที่ได้มาตรฐาน 2 โครงการ/ปี ของเทศบาลต าบลบ้านใต้ - อบจ.สฎ.

ที่มั่นคงและมีสภาพ และการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ  10  ต่อปี) - โครงการคลองสวย  น้ าใส

แวดล้อมที่เหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติ และปราศจาก ของคุณภาพน้ า คนไทยมีสุข

และส่ิงแวดล้อม มลภาวะ  ตลอดจน ที่ได้มาตรฐาน

ปลูกจิตส านึก (ร้อยละ  10  ต่อปี)

เฝ้าระวังและฟื้นฟู 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติ ของจ านวนผู้ที่

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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และส่ิงแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมด้าน

อย่างมีส่วนร่วม ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุน 1. ร้อยละที่ลดลง 2 2 2 - ส่งเสริมการมี ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 ถึง - โครงการปะการังเทียม ส านักปลัด - กรม สถ.

การสร้างฐาน ส่งเสริม  สนับสนุน ด้านทรัพยากร การบริหารจัดการ ของปริมาณขยะ ส่วนร่วมบริหาร ของจ านวนผู้ที่ 2562 จ านวน เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม - ทสจ.สฎ.

ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยว  ธรรมชาติและ ระบบนิเวศน์ให้มี (ร้อยละ  10  ต่อปี) จัดการทรัพยากร เข้าร่วมกิจกรรมด้าน 2 โครงการ/ปี และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล - อบจ.สฎ.

ที่มั่นคงและมีสภาพ และการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ - โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์

แวดล้อมที่เหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติ และปราศจาก ของคุณภาพน้ า ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ

และส่ิงแวดล้อม มลภาวะ  ตลอดจน ที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ  10  ต่อปี) ส่ิงแวดล้อม  อันเนื่องมาจาก

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ปลูกจิตส านึก (ร้อยละ  10  ต่อปี) พระราชด าริ

เฝ้าระวังและฟื้นฟู 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติ ของจ านวนผู้ที่

และส่ิงแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมด้าน

อย่างมีส่วนร่วม ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนา 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 38 10 10 - การบริหารงานทั่วไป ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 ส านักปลัด ส านักปลัด - กรม สถ.

การพัฒนา การส่งเสริมการ ด้านการบริหาร การบริหารกิจการ ของความพึงพอใจ ของความพึงพอใจ จ านวน 38 - โครงการศูนย์รวมข้อมูล กองคลัง - กรม ปค.

สังคมปลอดภัย  บริหารจัดการ การจัดการภาครัฐ บ้านเมืองที่ดี  ของประชาชนต่อการ ของประชาชนต่อการ โครงการ/ปี ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ กองช่าง - อปท. อื่นๆ
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คุณภาพชีวิตที่ดี  บ้านเมืองที่ดี โดยการมีส่วนร่วม ให้บริการประชาชน ให้บริการประชาชน - ปี 2561 ถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเขต

และมีศักยภาพ ของประชาชน ขององค์กร ขององค์กร 2562 จ านวน ในระดับอ าเภอ อ าเภอฯ

ในการแข่งขัน แบบบูรณาการ (ร้อยละ  10  ต่อปี) (ร้อยละ  10  ต่อปี) 10 โครงการ/ปี - โครงการจัดท าวารสาร

รวมทั้ง  เสริมสร้าง 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของเทศบาลต าบลบ้านใต้

ความสงบเรียบร้อย ของบุคลากรที่ได้รับ - โครงการจัดซ้ือ

และความมั่นคง การพัฒนาให้มี ครุภัณฑ์ส านักงาน

ภายใน  อ านวย ประสิทธิภาพ  (เคร่ืองโทรสาร  

ความเป็นธรรมและ (ร้อยละ  10  ต่อปี) แบบใช้กระดาษธรรมดา)

ความปลอดภัย 3. ร้อยละของ - โครงการจัดซ้ือ

ในชีวิตทรัพย์สิน จ านวนประชาคม ครุภัณฑ์ส านักงาน

ที่เข้าร่วมจัดเวที (เคร่ืองถ่ายเอกสาร)

ประชาคม

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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(ไม่น้อยกว่าร้อยละ - โครงการจัดซ้ือ

20) ครุภัณฑ์ส านักงาน

4. ร้อยละที่ลดลง (โต๊ะท างาน)

ของจ านวนคดี - โครงการจัดซ้ือ

เกี่ยวกับความ ครุภัณฑ์ส านักงาน

ปลอดภัยในชีวิตและ (เก้าอี้ท างาน)

ทรัพย์สิน - โครงการจัดซ้ือ

(ร้อยละ  10  ต่อปี) ครุภัณฑ์ส านักงาน

5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน)

ของความพึงพอใจ - โครงการจัดซ้ือ

ของประชาชนต่อการ ครุภัณฑ์ส านักงาน

ปฏิบัติงานขององค์กร (ตู้ทึบบานเล่ือน  

(ร้อยละ  10  ต่อปี) ขนาด  3  ฟุต)

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ส านักงาน

(ตู้กระจกบานเล่ือน 

ขนาด  3  ฟุต)

- โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ส านักงาน

(ตู้ทึบบานเล่ือน 

ขนาด  5  ฟุต)

- โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ส านักงาน

(ตู้กระจกบานเล่ือน 

ขนาด  5  ฟุต)
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ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ส านักงาน

(ชุดโต๊ะประชุม )

- โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ส านักงาน

(แท่นบรรยาย)

- โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ส านักงาน

(ชุดรับแขก)

- โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ส านักงาน

(โต๊ะหมู่บูชา)

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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- โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ส านักงาน

(ร่มสนาม)

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ส านักงาน

(พัดลมโคจร  แบบไอน้ า 

ขนาดใบพัด  16  นิ้ว)   

- โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(จอรับภาพ  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า)

- โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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(เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์)

- โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(กล้องถ่ายภาพนิ่ง  

ระบบดิจิตอล)

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(โทรทัศน์ แอล อี ดี)

- โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(รถบรรทุกขยะ)

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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- โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(รถจักรยานยนต์)

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์

งานบ้านงานครัว

(เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง)

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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ส าหรับงานส านักงาน)

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์อื่น

(ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ)

- โครงการจัดจ้างท ารถพ่วงข้าง

ส าหรับรถจักรยานยนต์

- โครงการบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์

ของส านักปลัด

(แผนงานบริหารทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป)

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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- โครงการบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์

ของส านักปลัด

(แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน  งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

- โครงการบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์

ของส านักปลัด

(แผนงานการศึกษา  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา)

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

51

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

50



ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์

ของส านักปลัด

(แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข)

- โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  

ซ่อมแซม  และพัฒนาอาคาร

ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใต้

กองคลัง

- โครงการจัดท าแผนภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน

- โครงการประชาสัมพันธ์และ

จัดเก็บภาษีเคล่ือนที่

51

พันธกิจ แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

- โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(รถบรรทุก (ดีเซล))

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค

ส าหรับงานส านักงาน)

- โครงการบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์

ของกองคลัง

(แผนงานบริหารทั่วไป  

งานบริหารงานคลัง)

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

52

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

กองช่าง

- โครงการบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์

ของกองช่าง

(แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน)

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนา 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 3 3 3 - การพัฒนาบุคลากร ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 ถึง - โครงการพัฒนาและเพิ่ม ส านักปลัด - กรม สถ.

การพัฒนา การส่งเสริมการ ด้านการบริหาร การบริหารกิจการ ของความพึงพอใจ ของบุคลากรที่ได้รับ 2562 จ านวน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน - สถาบัน

สังคมปลอดภัย  บริหารจัดการ การจัดการภาครัฐ บ้านเมืองที่ดี  ของประชาชนต่อการ การพัฒนาให้มี 3 โครงการ/ปี ของผู้บริหารท้องถิ่น การศึกษา

คุณภาพชีวิตที่ดี  บ้านเมืองที่ดี โดยการมีส่วนร่วม ให้บริการประชาชน ประสิทธิภาพ  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ต่างๆ

และมีศักยภาพ ของประชาชน ขององค์กร (ร้อยละ  10  ต่อปี) พนักงานส่วนท้องถิ่น  - อปท. อื่นๆ

ในการแข่งขัน แบบบูรณาการ (ร้อยละ  10  ต่อปี) และพนักงานจ้างของ

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

54

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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รวมทั้ง  เสริมสร้าง 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความสงบเรียบร้อย ของบุคลากรที่ได้รับ - โครงการส่งเสริมสนับสนุน

และความมั่นคง การพัฒนาให้มี ศักยภาพการจัดการศึกษา

ภายใน  อ านวย ประสิทธิภาพ  ของท้องถิ่น

ความเป็นธรรมและ (ร้อยละ  10  ต่อปี) - โครงการพัฒนาศักยภาพ

ความปลอดภัย 3. ร้อยละของ ด้านภาษาต่างประเทศ 

ในชีวิตทรัพย์สิน จ านวนประชาคม

ที่เข้าร่วมจัดเวที

ประชาคม

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ

20)

4. ร้อยละที่ลดลง

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ของจ านวนคดี

เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานขององค์กร

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนา 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 7 7 7 - ส่งเสริมการสร้าง ร้อยละของ - ปี 2560 ถึง - โครงการจัดเวทีประชาคม ส านักปลัด - กรม สถ.

การพัฒนา การส่งเสริมการ ด้านการบริหาร การบริหารกิจการ ของความพึงพอใจ ประชาธิปไตย จ านวนประชาคม 2562 จ านวน เพื่อการจัดท าแผนพัฒนา - กรม ปค.

สังคมปลอดภัย  บริหารจัดการ การจัดการภาครัฐ บ้านเมืองที่ดี  ของประชาชนต่อการ ในท้องถิ่น ที่เข้าร่วมจัดเวที 7 โครงการ/ปี และแผนชุมชน - สถานศึกษา

คุณภาพชีวิตที่ดี  บ้านเมืองที่ดี โดยการมีส่วนร่วม ให้บริการประชาชน ประชาคม - โครงการส่งเสริมการสร้าง ภายในเขตฯ

และมีศักยภาพ ของประชาชน ขององค์กร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ประชาธิปไตยในท้องถิ่น - รพ.สต.

ในการแข่งขัน แบบบูรณาการ (ร้อยละ  10  ต่อปี) 20) - โครงการอบรมบทบาทหน้าที่ ภายในเขตฯ

รวมทั้ง  เสริมสร้าง 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของผู้น าชุมชน - สถาบัน

ความสงบเรียบร้อย ของบุคลากรที่ได้รับ - โครงการจัดงานวันเทศบาล การศึกษา

และความมั่นคง การพัฒนาให้มี - โครงการจัดงาน ต่างๆ

ภายใน  อ านวย ประสิทธิภาพ  วันท้องถิ่นไทย - อปท. อื่นๆ

ความเป็นธรรมและ (ร้อยละ  10  ต่อปี) - โครงการส่งเสริมภาวะผู้น า ภายในเขต

ความปลอดภัย 3. ร้อยละของ แก่สตรีในชุมชน อ าเภอฯ

ในชีวิตทรัพย์สิน จ านวนประชาคม - อปท. อื่นๆ

ที่เข้าร่วมจัดเวที

ประชาคม

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ - โครงการพัฒนาและเพิ่ม

20) ศักยภาพคณะกรรมการ

4. ร้อยละที่ลดลง และเจ้าหน้าที่ชุมชน  

ของจ านวนคดี กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ  

เกี่ยวกับความ กลุ่มสตรี  กลุ่มผู้สูงอายุ 

ปลอดภัยในชีวิตและ กลุ่มอาสาสมัคร  

ทรัพย์สิน และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานขององค์กร

(ร้อยละ  10  ต่อปี)
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พันธกิจ แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนา 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 2 2 2 - รักษาความสงบ ร้อยละที่ลดลง - ปี 2560 ถึง - โครงการติดต้ังและพัฒนา ส านักปลัด - กรม สถ.

การพัฒนา การส่งเสริมการ ด้านการบริหาร การบริหารกิจการ ของความพึงพอใจ ภายใน ของจ านวนคดี 2562 จ านวน ระบบรักษาความสงบ - กรม ปค.

สังคมปลอดภัย  บริหารจัดการ การจัดการภาครัฐ บ้านเมืองที่ดี  ของประชาชนต่อการ เกี่ยวกับความ 2 โครงการ/ปี เรียบร้อยภายในเขต - สถานศึกษา

คุณภาพชีวิตที่ดี  บ้านเมืองที่ดี โดยการมีส่วนร่วม ให้บริการประชาชน ปลอดภัยในชีวิตและ เทศบาลต าบลบ้านใต้ ภายในเขตฯ

และมีศักยภาพ ของประชาชน ขององค์กร ทรัพย์สิน - โครงการอบรมให้ความรู้ - รพ.สต.

ในการแข่งขัน แบบบูรณาการ (ร้อยละ  10  ต่อปี) (ร้อยละ  10  ต่อปี) ด้านการรักษาความ ภายในเขตฯ

รวมทั้ง  เสริมสร้าง 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ปลอดภัยในชีวิตและ - สถาบัน

ความสงบเรียบร้อย ของบุคลากรที่ได้รับ ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน การศึกษา

และความมั่นคง การพัฒนาให้มี และนักท่องเที่ยว ต่างๆ

ภายใน  อ านวย ประสิทธิภาพ  - อปท. อื่นๆ

ความเป็นธรรมและ (ร้อยละ  10  ต่อปี) ภายในเขต

ความปลอดภัย 3. ร้อยละของ อ าเภอฯ

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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ในชีวิตทรัพย์สิน จ านวนประชาคม

ที่เข้าร่วมจัดเวที

ประชาคม

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ

20)

4. ร้อยละที่ลดลง

ของจ านวนคดี

เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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รับผิดชอบ

หลัก
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ของความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานขององค์กร

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนา 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 3 3 3 - ป้องกันภัย ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 ถึง - โครงการป้องกันและ ส านักปลัด - กรม สถ.

การพัฒนา การส่งเสริมการ ด้านการบริหาร การบริหารกิจการ ของความพึงพอใจ ฝ่ายพลเรือนและ ของความพึงพอใจ 2562 จ านวน ลดอุบัติเหตุทางถนน - กรม ปค.

สังคมปลอดภัย  บริหารจัดการ การจัดการภาครัฐ บ้านเมืองที่ดี  ของประชาชนต่อการ ระงับอัคคีภัย ของประชาชนต่อการ 3 โครงการ/ปี ในช่วงเทศกาลส าคัญ - สถานศึกษา

คุณภาพชีวิตที่ดี  บ้านเมืองที่ดี โดยการมีส่วนร่วม ให้บริการประชาชน ปฏิบัติงานขององค์กร - โครงการป้องกันและแก้ไข ภายในเขตฯ

และมีศักยภาพ ของประชาชน ขององค์กร (ร้อยละ  10  ต่อปี) ปัญหาความเดือดร้อนของ - รพ.สต.

ในการแข่งขัน แบบบูรณาการ (ร้อยละ  10  ต่อปี) ประชาชนที่เกิดจาก ภายในเขตฯ
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รวมทั้ง  เสริมสร้าง 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น สาธารณภัยต่างๆ - สถาบัน

ความสงบเรียบร้อย ของบุคลากรที่ได้รับ - โครงการฝึกอบรมหรือ การศึกษา

และความมั่นคง การพัฒนาให้มี ฝึกทบทวนอาสาสมัคร ต่างๆ

ภายใน  อ านวย ประสิทธิภาพ  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - อปท. อื่นๆ

ความเป็นธรรมและ (ร้อยละ  10  ต่อปี) เทศบาลต าบลบ้านใต้ ภายในเขต

ความปลอดภัย 3. ร้อยละของ อ าเภอฯ

ในชีวิตทรัพย์สิน จ านวนประชาคม

ที่เข้าร่วมจัดเวที

ประชาคม

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ

20)

4. ร้อยละที่ลดลง

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04

61

พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

60



ของจ านวนคดี

เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานขององค์กร

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาบุคลากร 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 1 1 1 - ส่งเสริม ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 ถึง - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ส านักปลัด - กรม สถ.

การพัฒนา การพัฒนาบริการ ด้านประชาคม และเพิ่มประสิทธิ- ของความพึงพอใจฯ ประสิทธิภาพ ของความพึงพอใจ 2562 จ านวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ - สถานศึกษา

สังคมปลอดภัย  สาธารณะเข้าสู่ อาเซียน ภาพการบริการ (ร้อยละ  10  ต่อปี) องค์กรปกครอง ของประชาชนต่อการ 1 โครงการ/ปี ประชาคมอาเซียน ภายในเขตฯ

คุณภาพชีวิตที่ดี  ประชาคมอาเซียน สาธารณะสู่ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ส่วนท้องถิ่นต่อ ปฏิบัติงานขององค์กร - สถาบัน

และมีศักยภาพ ประชาคมอาเซียน ของจ านวนผู้ที่ ประชาคมอาเซียน (ร้อยละ  10  ต่อปี) การศึกษา

ในการแข่งขัน เข้าร่วมกิจกรรมด้าน ต่างๆ

ประชาคมอาเซียน

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของจ านวน

ผู้ประกอบการ

ภาคเอกชนที่เข้าร่วม

กิจกรรมด้าน

ประชาคมอาเซียน  

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาบุคลากร 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 1 1 1 - สร้างความตระหนัก ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 ถึง - โครงการส่งเสริม ส านักปลัด - กรม สถ.

การพัฒนา การพัฒนาบริการ ด้านประชาคม และเพิ่มประสิทธิ- ของความพึงพอใจฯ และมีส่วนร่วมของ ของจ านวนผู้ที่ 2562 จ านวน การมีส่วนร่วมกระบวนการ - สถานศึกษา

สังคมปลอดภัย  สาธารณะเข้าสู่ อาเซียน ภาพการบริการ (ร้อยละ  10  ต่อปี) ประชาชนต่อประชาคมอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 1 โครงการ/ปี สร้างประชาคมอาเซียน ภายในเขตฯ

คุณภาพชีวิตที่ดี  ประชาคมอาเซียน สาธารณะสู่ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ส่วนท้องถิ่นต่อ ประชาคมอาเซียน - สถาบัน

และมีศักยภาพ ประชาคมอาเซียน ของจ านวนผู้ที่ ประชาคมอาเซียน (ร้อยละ  10  ต่อปี) การศึกษา

ในการแข่งขัน เข้าร่วมกิจกรรมด้าน ต่างๆ

ประชาคมอาเซียน

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของจ านวน

ผู้ประกอบการ

ภาคเอกชนที่เข้าร่วม

กิจกรรมด้าน

ประชาคมอาเซียน  

(ร้อยละ  10  ต่อปี)
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ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ ระดับ ระดับ ความก้าวหน้า หน่วย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ในเขตจังหวัด อปท. เป้าประสงค์ 60 61 62 63 แนวทางการพัฒนา ของเป้าหมาย สนับสนุน

(ตัวชี้วัดรวม) (ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาบุคลากร 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 2 2 2 - สนับสนุนศักยภาพ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - ปี 2560 ถึง - โครงการพัฒนาศักยภาพ ส านักปลัด - กรม สถ.

การพัฒนา การพัฒนาบริการ ด้านประชาคม และเพิ่มประสิทธิ- ของความพึงพอใจฯ ภาคเอกชน ของจ านวน 2562 จ านวน ภาคเอกชนการเปิด - สถานศึกษา

สังคมปลอดภัย  สาธารณะเข้าสู่ อาเซียน ภาพการบริการ (ร้อยละ  10  ต่อปี) การเปิดตลาดเสรี ผู้ประกอบการ 2 โครงการ/ปี ตลาดเสรีอาเซียน ภายในเขตฯ

คุณภาพชีวิตที่ดี  ประชาคมอาเซียน สาธารณะสู่ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น อาเซียน ภาคเอกชนที่เข้าร่วม - โครงการอบรมให้ความรู้ - สถาบัน

และมีศักยภาพ ประชาคมอาเซียน ของจ านวนผู้ที่ กิจกรรมด้าน มาตรฐานแรงงานไทยสู่ การศึกษา

ในการแข่งขัน เข้าร่วมกิจกรรมด้าน ประชาคมอาเซียน  ประชาคมอาเซียน ต่างๆ

ประชาคมอาเซียน (ร้อยละ  10  ต่อปี)

(ร้อยละ  10  ต่อปี)

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของจ านวน

ผู้ประกอบการ

ภาคเอกชนที่เข้าร่วม

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใต ้ พ.ศ. 2560 – 2563 ยท. 04
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พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กิจกรรมด้าน

ประชาคมอาเซียน  

(ร้อยละ  10  ต่อปี)
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“บ้านใต้ชุมชนน่าอยู่  คุณภาพชีวิตดี  มีการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื  

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นเลิศ”

1.  พัฒนาและบริหารจัดการระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  
และระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีคณุภาพ
มาตรฐาน  และมีความทั่วถึง

1. เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณปูโภค-สาธารณปูการ  และ
โครงสร้างพื้นฐานอย่างครบถ้วนและทั่วถึง

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทาง
บก

2.  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณปูโภค  (ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ)

3.  กิจการประปา

4.  อนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้-ขุดลอกแหล่งน้้าคูคลองเพือ่
การเกษตร

2.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาวะแวดล้อม
ที่ถกูสขุอนามยั  และส่งเสริมระบบสวัสดิการสงัคมอย่างทัว่ถึง  
ตลอดจนสนบัสนนุชมุชนให้เกิดความเข้มแขง็

2. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และได้รับการส่งเสริม
สวัสดิการสงัคมอย่างทัว่ถงึ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

1.  การบริการสาธารณสขุ

2.  สวัสดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

3.  ส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชมุชน

3.  ส่งเสริมการบริหารจดัการด้านการศกึษา  และสนบัสนนุ
กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการเพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์
ภายใต้วัฒนธรรมประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน  ตลอดจน
สร้างจิตส านกึความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์

3.  เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการศกึษา
อย่างมีคุณภาพ  และมีความทัว่ถึงควบคู่กับคณุธรรม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

1.  การบริหารสนบัสนนุการศกึษา

2.  กีฬาและนนัทนาการ

3.  ศาสนา  วัฒนธรรมท้องถ่ิน  และภมิูปัญญาชาวบ้าน

4.  ปลกูฝังจิตส านกึประชาชนในชาติให้มีความจงรักภกัดีใน
สถาบนั

4.  พฒันาและเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการวิชาการ
การเกษตร  และสนบัสนนุเศรษฐกิจของชมุชนให้เติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ รวมทัง้  เสริมสร้างความร่วมมือของ
ผู้ประกอบการและพฒันาเครือขา่ยภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้  ภายใต้หลกัปรัชญา  “เศรษฐกิจ
พอเพียง”

4.  เพ่ือให้เศรษฐกิจมีความเป็นมาตรฐานสากล  และเติบโต
อย่างยัง่ยืน โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้  
เพ่ือให้การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับการ
พฒันาอย่างมีดุลยภาพ  และพฒันาอย่างมีคุณภาพ

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว

1.  ส่งเสริมการเกษตร

2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

5.  สนบัสนนุการบริหารจดัการระบบนิเวศน์ให้มีความอุดม
สมบูรณ์และปราศจากมลภาวะ ตลอดจนปลกูจิตส านกึเฝ้า
ระวังและฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีส่วน
ร่วม

5.  เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดม
สมบูรณ์  ปราศจากมลภาวะ  และมีการอนรัุกษ์อย่างต่อเนื่อง  
ตลอดจนเพ่ือให้มีการบริหารจดัการระบบนิเวศน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างยัง่ยนื

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อ

1.  ก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฎิกูล

2.  ระบบการรักษาความสะอาดคคูลองระบายน า้

3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

6.  ส่งเสริมและพฒันาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนแบบบูรณาการ รวมทัง้  
เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายใน  อ านวย
ความเป็นธรรมและความปลอดภยัในชีวิตทรัพย์สิน

6. เพ่ือให้การบริหารกิจการบ้านเมืองของทกุภาคส่วน เป็นไป
อย่างมีส่วนร่วม  และมีความสอดคล้องกันตามหลกัธรรมาภิ
บาล  และเพ่ือให้สงัคมมีความเข้มแขง็และมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

1.  การบริหารงานทัว่ไป

2.  การพฒันาบุคลากร

3.  ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถ่ิน

4.  รักษาความสงบภายใน

ป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

7. พฒันาบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
สาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน

7.  เพ่ือให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ

7.  ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน

1.  พฒันาประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อ
ประชาคมอาเซียน

2.  สร้างความตระหนกัและมีสว่นร่วมของประชาชนใน
ประชาคมอาเซียน

3.  สนบัสนนุศักยภาพภาคเอกชนการเปิดตลาดเสรีอาเซียน



“บ้านใต้ชุมชนน่าอยู่  คุณภาพชีวิตดี  มีการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นเลิศ”

1. พัฒนาและบริหารจัดการ
ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งฯ

1. เพื่อให้ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการฯ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานฯ

2. ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานฯ  
(ระบบไฟฟ้าสาธารณะ)

3. กิจการประปา

4. อนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้ฯ

2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนฯ

2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีฯ

2. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

1. การบริการสาธารณสุข

2. สวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

3. ส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาฯ

3. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน
ได้รับการส่งเสริมการศึกษาฯ

3. ด้านการศึกษา  ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

1. การบริหารสนับสนุน
การศึกษา

2. กีฬาและนันทนาการ

3. ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
และภูมิปัญญาชาวบ้าน

4. ปลูกฝังจิตส้านึกฯ ความ
จงรักภักดีในสถาบัน

4. พัฒนาและเสริมสร้างความ
ร่วมมือทางด้านการวิชาการ
การเกษตรฯ

4. เพื่อให้เศรษฐกิจมีความเป็น
มาตรฐานสากลฯ

4. ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

1. ส่งเสริมการเกษตร

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. สนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบนิเวศน์ฯ

5. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีความอุดม
สมบูรณ์ฯ

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อ

1. ก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิ
กูล

2. ระบบการรักษาความสะอาด
คูคลองระบายน้้า

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ

6. เพื่อให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองของทุกภาคส่วน  
เป็นไปอย่างมีส่วนร่วมฯ

6. ด้านการบริหารการจัดการ
ภาครัฐ

1. การบริหารงานทั่วไป

2. การพัฒนาบุคลากร

3. ส่งเสริมการสร้าง
ประชาธิปไตยฯ

4. รักษาความสงบภายใน

5. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ

7. พัฒนาบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ สู่ประชาคม
อาเซียน

7. เพื่อให้การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมฯ

7. ด้านประชาคมอาเซียน

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินฯ

2. สร้างความตระหนักและมี
ส่วนร่วมของประชาชนฯ

3. สนับสนุนศักยภาพ
ภาคเอกชนฯ



วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

แนวทางการ
พัฒนา


