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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร ์
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่
เหมาะสม 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน ด้าน
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ               
ขั้นพื้นฐานให้มี
มาตรฐาน ทั่วถึง 
และเพียงพอ 

๑. การพัฒนา
และปรับปรุง
ระบบข้อมูล
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการที่
มีประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การปรับปรุง
และพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

1. รวบรวม
ข้อมูลภายใน
ต าบลอยา่ง
เป็นระบบ 
จัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูล 
อย่างน้อยปีละ 
1 หมู่บ้าน 
 
2. ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในภาพรวม
อย่างน้อยร้อย
ละ 80/ปี 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน 
2. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1. โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลทาง
กายภาพเพือ่การ
ตัดสินใจทางการ
บริหารและการ
จัดการ 
2. โครงการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน 
ไหล่ทาง ขยาย
ถนน สัญญาณ
การจราจร 
3. โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ท่อระบายน้ า 
การบ าบัดน้ าเสีย 
4. โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า ขยาย
เขตประปา 
 
 

กองช่าง ทุกกอง 

แบบ ยท. ๐3 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

5. โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการอื่น 
เช่น อาคาร
สถานที่ ป้าย
หมู่บ้าน ปา้ยซอย 
เสียงตามสาย 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสุเทพ       ๗๖ 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนใน
กลุ่มอาชีพตา่งๆ 
ได้รับการอบรม 
พัฒนา และ
เสริมทักษะ
อาชีพ โดยยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

๑. ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการอบรม 
พัฒนา และ
เสริมทักษะ
อาชีพ มีความรู้ 
มีฝีมือสามารถ
ประกอบอาชีพ
หรือมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
๒. จ านวน
หมู่บ้านที่มีการ
เรียนรู้ เข้าใจ
และน าปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ปฏิบัติเป็น
แนวทางในการ
ด ารงชีวิต 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 

๑. ประชาชนที่
ได้รับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้และ
สามารถ
ประกอบอาชีพ
เพื่อสร้าง
รายได้ได้ 
อย่างน้อยร้อย
ละ 70/ปี 
 
๒. หมู่บ้านน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ปฏิบัติร่วมกัน 
ปีละ ๒ 
หมู่บ้าน 

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพผู้ประกอบการ 
และยกระดบั
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อรองรับ 
AEC 
3. ส่งเสริมการออม
ในทุกระดับ 

๑. โครงการส่งเสริม
การด าเนนิงานตาม
แนวคิดเศรษฐกจิ
พอเพียง 
๒. โครงการศนูย์
เรียนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพียง 
๓. โครงการอบรม 
ส่งเสริม พัฒนากลุ่ม
อาชีพต่างๆ 
๔. โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
และส่งเสริมการ
ออมในทกุระดับ 
๕. โครงการส่งเสริม
การเกษตรปลอด
สารพิษ 
6. อุดหนนุ
โครงการ/กิจกรรม 
ให้แก่หน่วยงานของ
รัฐ/องค์กรที่จัดตั้ง 
ตามกฎหมายฯ 
ตามอ านาจหน้าที ่

ฯลฯ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกกอง 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อ
เป็นฐานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์
อย่างยั่งยืน 

1. บริหาร
จัดการและ
ให้บริการด้าน
การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 
2. ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ 
ได้รับการดูแล 
และรักษา 

๑. ร้อยละที่
ลดลงของการ
ร้องเรียน
เกี่ยวกบั
สิ่งแวดล้อมและ
การสุขาภิบาล 
 
 
๒. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนที่มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 

๑. เร่ือง
ร้องเรียน
เกี่ยวกบั
สิ่งแวดล้อม
และการ
สุขาภิบาล
ลดลงร้อยละ 
๒ ต่อป ี
๒. ประชาชน
และทุกภาค
ส่วนที่มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ มีความ
พึงพอใจ อย่าง
น้อยร้อยละ 
80/ปี 

1. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดย
ชุมชน 
2. การควบคุม 
ป้องกัน แก้ไขปัญหา
ขยะและมลภาวะใน
ชุมชน 
3. การบริหาร
จัดการด้านการ
สุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษพ์ลังงาน 

๑. โครงการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
๒. โครงการ
บริหารจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
๓. โครงการ
ประหยัดพลังงาน
และการใช้
พลังงานทดแทน 
๔. โครงการผลิต
ปุ๋ยหมักและ
เพาะพันธุก์ล้าไม ้
๕. โครงการ
รณรงค์
ประชาสัมพันธก์าร
ดูแลรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

ทุกกอง 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

           6. อุดหนุน
โครงการ/กิจกรรม 
ให้แก่หนว่ยงาน
ของรัฐ/องค์กรที่ 
จัดตั้งตาม 
กฎหมายฯ 
ตามอ านาจหน้าที ่

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

ทุกกอง 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

1. การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
2. การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปญัญา 
จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคน
ให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

การอนุรักษ ์
ฟื้นฟูและสืบ
สาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การอนุรักษ ์
ฟื้นฟู และสบื
สาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1. ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถ ุ
มรดกทาง
วัฒนธรรม และ
สถานที่
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติใน
ต าบล 
2. จัดกิจกรรม
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
3. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอยา่ง
ต่อเนื่องและ
เช่ือมโยงสู่

1. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การอนุรักษ ์
ฟื้นฟู และ          
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
๒. การท่องเท่ียว
ในต าบลมี
มาตรฐานการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

๑. ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการอนุรักษ ์
ฟื้นฟู และ          
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อยา่ง
น้อยร้อยละ 
๘๐/ปี 
๒. มีการ
ด าเนินการ
ตามมาตรฐาน
การท่องเท่ียว
ปีละ ๑ 
มาตรฐาน 

1. พัฒนาองค์
ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
2. อนุรักษ์และ
ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
3. ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียว
ในชุมชน 

๑. โครงการ 
อนุรักษ์ฟื้นฟ ู     
สืบสาน ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
๒. โครงการ
ส่งเสริมเครือข่าย
การอนุรักษ ์ฟื้นฟ ู
และสืบสาน 
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
๓. โครงการ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
ของหมู่บ้าน 
 

กองการศึกษา ทุกกอง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสุเทพ       ๘๐ 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ประชาคม
อาเซียน 
4. เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
ดึงดูดให้
นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวมาก
ขึ้น 

๔. โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ เชิง
อนุรักษ์และ เชิง
วัฒนธรรม 
5. อุดหนุน
โครงการ/กิจกรรม 
ให้แก่หนว่ยงาน
ของรัฐ/องค์กรที่ 
จัดตั้งตาม 
กฎหมายฯ 
ตามอ านาจหน้าที ่
ฯลฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสุเทพ       ๘๑ 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู ้
ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคน
ให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

1. เสรมิสร้าง
สุขภาพ
พลานามัย ให้
ประชาชนมี
โอกาสเขา้ถึง
การบริการ
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ 
2. ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการสุขภาพ
ตนเองและ
ชุมชน 
๓. เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ได้รับการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนด้าน
กีฬา และ
กิจกรรมอยา่งมี 
คุณภาพ 

๑. ร้อยละของ
ประชาชนทุก
กลุ่มอายุได้รับ
การบริการ
สาธารณสุข 
๒. ร้อยละของ
หมู่บ้านมีส่วน
ร่วมในการ
จัดการสุขภาพ
ตนเองและ
ชุมชน 
๓. ร้อยละความ
พึงพอใจของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนด้าน
กีฬา 
 

70 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

70 

72 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 

72 
 
 

74 
 
 
 
 

74 
 
 
 
 
 

74 

76 
 
 
 
 

76 
 
 
 
 
 

76 

1. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2/ป ี
 
2. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2/ป ี
 
 
3. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2/ป ี
 

1. ส่งเสริมสุขภาวะ
ของคนในชุมชน 
2. ส่งเสริม
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ส่งเสริมสวัสดิการ
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี 
คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

๑. โครงการศูนย์
สวัสดิการสังคม
ผู้สูงอาย ุ
๒. โครงการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
ส าหรับผู้สูงอาย ุ
๓. โครงการพัฒนา
ระบบการให ้
บริการสาธารณสุข
ภายในศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข
เทศบาลต าบล       
สุเทพ 
๔. โครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพสู่
ต าบลสุขภาวะ 
๕. โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านแพทยแ์ผน
ไทยสู่ชุมชน 
๖. โครงการทีม
หมอครอบครัว 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม, 
กองการศึกษา, 
กองสวัสดิการ

สังคม 

ทุกกอง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสุเทพ       ๘๒ 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

   ๔. สนับสนุน
การจัด
การศึกษาอย่าง
มีคุณภาพของ
สถานศึกษา
สังกัดเทศบาล 
และสังกัดอื่นๆ 
รวมถึง
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
๕. จัดสวัสดิการ
สงเคราะห์แก่
ประชาชนและ
เสริมสร้าง
ครอบครัวให้
เข็มแข็ง มี
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดความอบอุ่น 
รวมทั้งการ
พัฒนาสตรี 
เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุ

๔. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา
สังกัดเทศบาล 
และสังกัดอื่นๆ 
รวมถึงการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
๕. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับ
สวัสดิการ
สงเคราะห์และ
เสริมสร้าง
ครอบครัวให ้เข็ม
แข็ง มี
สัมพันธภาพท่ีดี
เกิดความอบอุ่น 
รวมทั้งการ
พัฒนาสตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 

74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 

76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 

4. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
5. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2/ป ี
 

 ๗. โครงการ
ควบคุมและ
ป้องกันโรค 
๘. โครงการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุขอื่นๆ 
9. โครงการ
ส่งเสริมสุขาภิบาล
อาหาร 
10.  โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ และให้การ
ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านกีฬาในต าบล 
11. โครงการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
สนามกีฬา และ
ลานกีฬาภายใน
ต าบล 
12. โครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการจัด

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม, 
กองการศึกษา, 
กองสวัสดิการ

สังคม 

ทุกกอง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสุเทพ       ๘๓ 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การศึกษาในทุก
รูปแบบและทกุ
กลุ่ม 
13. โครงการ
นิเทศภายใน
สถานศึกษา 
14. โครงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
15. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา 
16. โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
17. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม
องค์กรต่างๆ 
18. โครงการ
จัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสุเทพ       ๘๔ 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

           19. โครงการ
สงเคราะห์
ช่วยเหลือ
ครอบครัวยากจน 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ประสบความ
เดือดร้อนในชุมชน 
20. โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ป่วย
เอดส ์
21. อุดหนุน
โครงการ/กิจกรรม 
ให้แก่หนว่ยงาน
ของรัฐ/องค์กรที่ 
จัดตั้งตาม 
กฎหมายฯ 
ตามอ านาจหน้าที ่

ฯลฯ 
 
 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสุเทพ       ๘๕ 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบสุข
ของประชาชน 

การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย และการ
รักษาความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

การป้องกัน
บรรเทา             
สาธารณภยัและ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

1. เตรียมความ
พร้อมและเพิ่ม
ขีดความ 
สามารถในการ
บริหารจัดการ
ด้านป้องกันและ
บรรเทา           
สาธารณภยั 
2. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์
และถ่ายทอด
ความรู้ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใหแ้ก่
ประชาชน 

1. ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินงาน
ป้องกันและ
บรรเทา             
สาธารณภัย 

70 
 
 
 
 
 

 

72 
 
 
 
 
 

 

74 
 
 
 
 
 

 

76 
 
 
 
 
 

 

1. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2/ป ี
 
 
 

1. การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภยัใน
ชุมชน 
2. การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
3. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อบายมุข 

1. โครงการ
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 
2. โครงการเฝ้า
ระวังป้องกันไฟป่า 
3. โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
4. โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดใน
ต าบล 
5. โครงการ
ป้องกันและรักษา
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิต 
ทรัพย์สิน และ
อาชญากรรม 
6. โครงการ
ป้องกันบรรเทา   
สาธารณภยัและ
จัดระเบียบชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 

ส านักปลัด ทุกกอง 

2. ร้อยละที่
ลดลงของการ
เกิดเหตุ        
สาธารณภยั 

1 
 
 
 

2 3 4 2. การเกิดเหตุ 
สาธารณภยั
ลดลงร้อยละ 
1 ต่อป ี

3. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

70 
 
 
 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 

74 
 
 
 
 
 
 
 

76 
 
 
 
 
 
 
 

3. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2/ป ี



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสุเทพ       ๘๖ 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

           7. โครงการ
ฝึกอบรม พัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่
8. โครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 
9. โครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
และอบายมุข 
10. อุดหนุน
โครงการ/กิจกรรม 
ให้แก่หนว่ยงาน
ของรัฐ/องค์กรที่ 
จัดตั้งตาม 
กฎหมายฯ 
ตามอ านาจหน้าที ่

ฯลฯ 
 
 

ส านักปลัด ทุกกอง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสุเทพ       ๘๗ 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็น
ธรรม 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี
 

1. การเข้าถึง
ข้อมูลและ
ระบบการ
บริการที่
ทันสมัยและ
รวดเร็ว 
2. ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
พนักงานตลอด
ถึงภาค
ประชาชนได้รับ
การเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ
และทัศนคติใน
การปฏิบัติงาน 
3. พัฒนา
องค์กรให้เป็น
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติ
ราชการ การ 

1. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การเข้าถึงข้อมูล
และระบบการ
บริการที่ทันสมัย 
สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มขึ้น 

70 
 
 
 
 
 
 

 

72 
 
 
 
 
 
 

 

74 
 
 
 
 
 
 

 

76 
 
 
 
 
 
 

 

1. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2/ป ี
 
 

1. พัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
ภายใต้หลกั             
ธรรมาภิบาล 
๒. สร้างจิตส านึก
และพัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการ
ตรวจสอบควบคุม 

1. โครงการจัดซื้อ
วัสดุ/ครุภัณฑ์
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
2. โครงการจัดท า
แผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
3. โครงการพัฒนา 
ปรับปรุง ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใน
ส านักงาน 
4. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ ์
5. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภา
เทศบาล และคณะ
ผู้บริหาร 

ทุกกอง ทุกกอง 

2. ร้อยละของ
บุคลากร
เทศบาลต าบล           
สุเทพได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
 
3. ร้อยละของ
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบ 
ควบคุม บริหาร
จัดการท้องถิ่น 
ให้เกิดความ
โปร่งใส ลดการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

70 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 
 

74 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 
 
 
 

76 
 
 
 
 
 

66 
 
 
 
 
 
 
 

2. บุคลากร
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2/ป ี
3. ประชาชน
และทุกภาค
ส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2/ป ี



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลสุเทพ       ๘๘ 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

   ให้บริการและ
การจัดการตาม
หลักธรรมา             
ภิบาลโดยเน้น
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

       6. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและ
พัฒนาผู้น าชุมชน 
7. โครงการจัดท า
แผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบัญญัติ และ
การติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา 
8. โครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่ 
9. โครงการจัดเวที
ประชาคม 
10. โครงการ
พัฒนาความรู้ เพิ่ม
ศักยภาพการมี
ส่วนร่วมเกี่ยวกับ
การเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ฯลฯ 

  



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสเุทพ (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ๘๙ 
 

 

 
 


