
แบบ ยท.03 3.5 รายละเอียดยทุธศาสตร์ 
 

ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ เป้าประสงค์ หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 
1. กองช่าง 1,000 1,000 1,000 1,000 จํานวนระยะทางที่

ดําเนินการก่อสร้าง 
ปีละ 1,000 
เมตร 

1.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
การพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานภายในตําบล 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความ 

1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง สันติ
สุข และสังคม
คุณภาพ ที่ยังยืน 

 
 

แอสฟัลท์ติกคอนกรตี /
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กองช่าง ปีละ 500 
เมตร 

2. โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี /
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ต้องการของ
ประชาชน 

 

500 500 500 500 จํานวนระยะทางที่
ดําเนินการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

 
 
 

 

     
2,000 2,000 2,000 2,000 กองช่าง จํานวนระยะทางที่

ดําเนินการก่อสร้าง 
ปีละ 2,000 
เมตร 

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 

 

     
4,000 4,000 4,000 4,000 ปีละ 4,000 

เมตร 
4. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

กองช่าง จํานวนระยะทางที่
ดําเนินการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

 

     

100 100 100 100 กองช่าง ปีละ 100 
เมตร 

5. โครงก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา ท่อลอด
เหลี่ยม ถนนน้ําล้น และ
รางระบายน้ํา 

จํานวนท่อระบาย
น้ํา ท่อลอดเหลี่ยม 
ถนนน้ําล้น และราง
ระบายน้ําที่
ดําเนินการก่อสร้าง 

 
 
 

 

     

50 50 50 50 กองช่าง ปีละ 50 เมตร 6.โครงการซ่อมแซม จํานวนท่อระบาย
น้ํา ท่อลอดเหลี่ยม 
ถนนน้ําล้น และราง
ระบายน้ําที่
ดําเนินการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

ท่อระบายน้ํา ท่อลอด
เหลี่ยม ถนนน้ําล้น และ
รางระบายน้ํา 

 
 
 

 

     2,000 2,000 2,000 2,000 จํานวนระยะทางที่
ดําเนินการก่อสร้าง 

ปีละ 2,000 
เมตร 

7. โครงการก่อสร้าง
ทางเท้า คสล. 

กองช่าง  

 

๔๓ 
�



แบบ ยท.03 
 

ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เป้าประสงค์   

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

     
2,000 2,000 2,000 2,000 ปีละ 2,000 

เมตร 
8. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมทางเท้า คสล. 

กองช่าง จํานวนระยะทางที่
ดําเนินการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

 

     3 3 3 3 ปีละ 12
หมู่บ้าน 

9. โครงการติดตั้ง
ซ่อมแซมไฟสาธารณะ 

กองช่าง จํานวนหมู่บ้านที่
ได้รับการติดตั้ง
ซ่อมแซมไฟ
สาธารณะ 

 
 

 

     12 - - - กองช่าง ปีละ 1หมู่บ้าน 10. โครงการติดตั้ง จํานวนหมู่บ้านที่
ได้รับการติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์เขต

ควบคุมอาคาร ป้ายประชาสัมพันธ์
เขตควบคุมอาคาร 

 
 

 

     - - 3 3 ปีละ 3หมู่บ้าน 11. โครงการติดตั้ง กองช่าง จํานวนหมู่บ้านที่
ได้รับการติดตั้ง ป้ายซอย 
ป้ายซอย 

 
 

 

     - 3 3 3 ปีละ 3 
หมู่บ้าน 

12. โครงการติดตั้ง
ป้ายบอกเขตพื้นที่ 

กองช่าง จํานวนหมู่บ้านที่มี
การติดตั้งป้ายบอก
เขตพื้นที่ 

 
 

 

     - 3 3 3 กองช่าง ปีละ 3 
หมู่บ้าน 

13. โครงการติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
สถานที่ต่าง ๆ 

จํานวนหมู่บ้านที่มี
การติดตั้งป้ายป้าย
ประชาสัมพันธ์
สถานที่ต่าง ๆ 

 
 

 

     3 3 3 3 ปีละ 12
หมู่บ้าน 

14. โครงการติดตั้ง
ซ่อมแซมไฟสาธารณะ 

กองช่าง จํานวนหมู่บ้านที่
ได้รับการติดตั้ง
ซ่อมแซมไฟ
สาธารณะ 

 
 

 

     12 12 12 12 
 

ปีละ 12
หมู่บ้าน 

15.โครงการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 
 

 จํานวนหมู่บ้านที่
ได้รับวัสดุ อุปกรณ์
ไฟฟ้าสาธารณะ 

 
 

๔๔ 
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แบบ ยท.03 
 

ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เป้าประสงค์   

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีความรู้
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตในเรื่องต่างๆ 
ให้เป็นที่พอใจของ
ประชาชน 

2.พัฒนาด้าน
สังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สํานักปลัด 2. พัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

จํานวน 40 
คน 

1.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง สันติ
สุข และสังคม
คุณภาพ ที่ยังยืน
ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

40 40 40 40 จําวนพนักงานส่วน
ตําบลมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
การสร้างความ
สามัคคีภายใน
หน่วยงาน 

3. การจัด
ระเบียบชุมชน
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย  

 

หนองกะปุ 

 
 

     3 3 3 3 กองการ ปีละ 3แห่ง 2. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในตําบล 

จํานวนศพด.  
ศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ที่ได้รับการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

 

     3 3 3 3 กองการ ปีละ 3แห่ง 3. โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)ให้กับ
เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในตําบล 

จํานวนศพด. ที่
ได้รับการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

ศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

     3 3 3 3 กองการ ปีละ 3แห่ง 4. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในตําบล 

จํานวนโรงเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

ศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

     3 3 3 3 กองการ ปีละ 3แห่ง 5. โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)ให้กับ
โรงเรียนในตําบล 

จํานวนโรงเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

ศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

     3 3 3 3  กองการ ปีละ 3แห่ง 6.โครงการจัดการเรียน
การสอนสําหรับ
การศึกษาเด็กเล็ก 

จํานวนเด็กอนุบาล 
3 ขวบที่ได้รับการ
จัดสรรวัสดุ
การศึกษา 

ศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

๔๕ 
�



 
ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เป้าประสงค์   

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

     1 1 1 1 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ปีละ 1ครั้ง 7.โครงการพัฒนา
ศักยภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาส 

จํานวนครั้งที่มีการ
จัดกิจพัฒนา
ศักยภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และ ผู้ด้อยโอกาส 

 

     12 12 12 12 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ปีละ 12ครั้ง 8.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ผู้สูงอาย ุ

จํานวนครั้งที่มีการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ของผู้สูงอาย ุ

 

     1 - 1 - ปีเว้นปี 9.โครงการค่ายเยาวชน
รุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพ
ติด 

จํานวนครั้งที่มีการ
จัดเข้าค่ายเยาวชน
รุ่นใหม่ห่างไกลยา
เสพติด 

สํานักปลัด  

     1 1 1 1 ปีละ 1ครั้ง สํานักปลัด จํานวนครั้งที่มีการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

10.โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติด 

 

     - 1 - 1 ปีเว้นปี จํานวนครั้งที่มีการ
ให้ความรู้เพื่อ
ป้องกันการตั้งครรภ์
ในวัยเรียน 

11.โครงการให้ความรู้
เพื่อป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

     1 1 1 1 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ปีละ 1ครั้ง 12.โครงการซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส 

จํานวนครั้งที่มีการ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 

 

     1 1 1 1  กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ปีละ 1ครั้ง 13.โครงการอบรม
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
เด็กและเยาวชน 

จํานวนครั้งที่มีการ
อบรมเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่เด็กและ
เยาวชน 

แบบ ยท.03 

๔๖ 
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แบบ ยท.03 
 

ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เป้าประสงค์   

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

     1 1 1 1 กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ปีละ 1 ครั้ง 14.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยแก่เด็ก
และเยาวชน 

จํานวนครั้งที่มีการ
ส่งเสริมประชาธิป 
ไตยแก่เด็กและ
เยาวชน 

 

     1 1 1 1 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ปีละ 1 ครั้ง 15.โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ 

จํานวนครั้งที่มีการ
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ 

 

     12 12 12 12 ปีละ 12 ครั้ง� กอง
สวัสดิการ
สังคม 

จํานวนคนชราที่
ได้รับการชั่วเหลือ 

16.โครงการสงค์
เคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนชรา 

 

     12 12 12 12 ปีละ 12 ครั้ง� กอง
สวัสดิการ
สังคม 

จํานวนคนพิการที่
ได้รับการชั่วเหลือ 

17.โครงการสงค์
เคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

 

     12 12 12 12 ปีละ 12 ครั้ง� กอง
สวัสดิการ
สังคม 

จํานวนผู้ป่วยโรค
เอดส์ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

18.โครงการสงค์
เคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

 

     1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง 19. โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

สํานักปลัด  จํานวนเงินที่สมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๗ 
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แบบ ยท.03 
 

ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เป้าประสงค์   

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

2.  ปีละ 1 ครั้ง 1..โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

1 1 1 1 จํานวนครั้งที่
ดําเนินการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและรายได้ 

ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้
ประชาชนมีรายได้ 

๓ การพัฒนา
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ และ 

4.การพัฒนา
ด้านการวาง
แผนการ 

การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 

ปีละ 1 ครั้ง�การท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 1 1 1 1 จํานวนครั้งที่มีการ
พัฒนาศักยภาพสตรี
และครอบครัว 

 ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชย 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

สิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว กรรม เศรษฐกิจ 3. การส่งเสริม 

ปีละ 1 ครั้ง�   1 1 1 1 จํานวนครั้งที่มีการ
ส่งเสริมเพิ่ม
ศักยภาพแก่กลุ่ม
อาชีพต่างๆ กลุ่ม
แม่บ้านกลุ่มเยาวชน
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี
ในตําบล 

พอเพียง และ
การท่องเที่ยว5.
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 

 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ความมั่นคงทาง
อาหาร และให้
เติบโตจากฐาน
การเกษตรแบบ
ครบวงจร  

3.โครงการส่งเสริมเพิ่ม
ศักยภาพแก่กลุ่มอาชพี
ต่างๆ กลุ่มแม่บ้านกลุ่ม
เยาวชนผู้สูงอายุ กลุ่ม
สตรีในตําบล 

4. การพัฒนา
เมือง การค้า การ 

ปีละ 1 ครั้ง 4.โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

กองการ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   1 1 1 1 จํานวนครั้งที่มีการ
ส่งเสริมการท่อง 

ผลิตการบริการ
และอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ที่มี
คุณภาพ 

ศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 

     1 1 1 1  กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ปีละ 1 ครั้ง 5.โครงการอบรมการ
ทําปุ๋ยหมักชีวภาพและ
ปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพ
ส่งเสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือเกษตร
แบบอินทรีย์ 

จํานวนครั้งที่มีการ
อบรมการทําปุ๋ย
หมักชีวภาพและปุ๋ย
น้ําหมักชีวภาพ
ส่งเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
หรือเกษตรแบบ
อินทรีย์ 

 
 
 
 

๔๘ 
�



แบบ ยท.03 
 

ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เป้าประสงค์   

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

1. ปีละ 1 ครั้ง 1 1 1 1 จํานวนการจัดพิมพ์
หนังสือ/วารสาร
รายงานกิจการ 
อบต.ประจําปี  

การบริหารจัดการที่ดี
โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจากทุก
ภาคส่วน 

พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและกรีส่วน
ร่วมของประชาชน 

๔. การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
มีส่วนร่วม 

7.กระบวนการ
บริหารจัดการที่
ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วม 

สํานักปลัด 
 

 การเสริมสร้าง
ความมั่นคง สันติ
สุข และสังคม
คุณภาพ ที่ยังยืน 

1.โครงการจัดทํา
หนังสือ/วารสาร/
รายงาน/จดหมายข่าว 
อบต.ประจําปี 

สํานักปลัด ปีละ 1ครั้ง 2.โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ 
อบต. 

ของประชาชน    1 1 1 1 จํานวนครั้งที่ดําเนิน ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การจ้างองค์กร 
สถาบันหรือบุคคลที่
เป็นกลางในการ
สํารวจสํารวจความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

 
 

     1 1 1 1 สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง 3. โครงการจัดทําเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/
ตําบล ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

จํานวนครั้งที่จัดทํา
เวทีประชาคมหมู่ 
บ้าน/ตําบล ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผน 
พัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 

 

     1 1 1 1 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ปีละ 1 ครั้ง 4. โครงการอบรมให้
ความรู้และส่งเสริม
การบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตําบลที่มี
ประสิทธิภาพ ประจําปี 

จํานวนครั้งที่จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมการ 
บูรณาการแผน
ชุมชนระดับตําบลที่
มีประสิทธิภาพ 
ประจําปี 

 

     1 1 1 1 สํานักปลัด  ปีละ 1 ครั้ง 5.โครงการประชุม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสัญจร 

จํานวนครั้งที่จัด
ประชุมองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นสัญจร 

 

๔๙ 
�



 
ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เป้าประสงค์   

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

     10 10 10 10 สํานักปลัด จํานวน 63 
คน 

6.โครงการอบรม
สัมมนาการบริหารงาน
ของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต. 

จํานวน พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง 
ประจํา พนักงาน
จ้างผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา อบต.ที่
เข้ารับการอบรม 

 
 

     50 50 50 50 สํานักปลัด จํานวน 50 
คน 

7.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. ผู้นําชุมชน 
ข้าราชการและพนัก 

จํานวนสมาชิก 
อบต. ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้ศึกษา
การปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานอื่น ๆและ
นํามาปรับปรุงการ
ทํางานของตนเอง งานขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลหนองกะปุ 

 
 

     1 1 1 1 สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง 8.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนัก 

จํานวนครั้งที่จัด
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ 

งานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองกะปุ 

ข้าราชการและ
พนักงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองกะปุ 

 
 

     1 1 1 1 กองคลัง ปีละ 1ครั้ง 9.โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อบต. 

จํานวนครั้งที่
ดําเนินการจัดทํา
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
อบต.หนองกะปุ 

หนองกะปุ 

 
 

     1 1 1 1 กองคลัง 
 

 ปีละ 1ครั้ง 10.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี 

จํานวนครั้งที่
ดําเนินการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี 

แบบ ยท.03 

๕๐ 
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แบบ ยท.03 
 

ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เป้าประสงค์   

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

     1 1 1 1 กองคลัง ปีละ 1ครั้ง 11.โครงการออก
จัดเก็บภาษีนอกพื้นที่
พร้อมประชาสัมพันธ์ 

จํานวนครั้งที่
ดําเนินการออก
จัดเก็บภาษีนอก
พื้นที่พร้อม
ประชาสัมพันธ์ 

 
 

     1 1 1 1 ปีละ 1ครั้ง 12.โครงการให้ความรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ภาษี 

กองคลัง จํานวนครั้งที่
ดําเนินการให้
ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับภาษี 

 
 

     1 1 1 1 สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง 13. โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (5 ธันวา  
มหาราช) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (5 
ธันวามหาราช) 

 

     1 1 1 1 สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง 14.โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ(12 
สิงหา มหาราชินี) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ ระบรมราชินีนาถ 
(12 สิงหามหา
ราชินี) 

 

     1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง 15. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

สํานักปลัด  จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 
 

๕๑ 
�



แบบ ยท.03 
 

ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เป้าประสงค์   

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

     1 1 1 1 สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง 16. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมาร  

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร 

 

     1 1 1 1 สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง 17. โครงการถวายพวง
มาลาเนื่องในวันปิย
มหาราช 

จํานวนครั้งที่ถวาย
พวงมาลาเนื่องใน
วันปิยมหาราช 

 

     1 1 1 1 สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง 18. โครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อแสดง
ความอาลัย หรือจัด
กิจกรรมเป็นพระบรม
ราชานุสรณ์หรือถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่
พระบาท 

จํานวนครั้งที่
กิจกรรมเพื่อแสดง
ความอาลัย หรือจัด
กิจกรรมเป็นพระ
บรมราชานุสรณ์
หรือถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

สมเด็จพระปรมิน 
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

     1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง 19.โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 

จํานวนครั้งที่
กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 

สํานักปลัด 

พระเจ้าอยู่หัว  
รัชการที่ 10 พระเจ้าอยู่หัว  

รัชการที่ 10 

 

     1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง 20.โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 

สํานักปลัด  จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมปกป้อง
สถาบันสําคัญ 
ของชาต ิ

 
 
 

๕๒ 
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ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เป้าประสงค์   

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

     1 1 1 1 สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง 21. โครงการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร อบต. 
และสมาชิกสภา อบต.
(กรณีเลือกตั้งซ่อม/
กรณีครบวาระ) 

จํานวนครั้งที่จัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร 
อบต. หรือสมาชิก
สภา อบต. 

 

     1 1 1 1 สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง 22. โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
แบบประชาธิปไตย ,
การเลือกตั้ง 

จํานวนครั้งที่จัดการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมแบบ
ประชาธิปไตย ,การ
เลือกตั้ง 

 

     1 1 1 1 23. โครงการติดตั้ง
โทรศัพท์ภายใน
สํานักงาน 

จํานวนครั้งที่จัดการ
ติดตั้งโทรศัพท์
ภายในสํานักงาน 

สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง  

     1 1 1 1 สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง 24. โครงการตั้งศูนย์
อํานวยการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จํานวนครั้งที่มีการ
ตั้งศูนย์อํานวยการ
ช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่  

 

     1 1 1 1 สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง 25. โครงการตั้งศูนย์
อํานวยการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  

จํานวนครั้งที่มีการ
ตั้งศูนย์อํานวยการ
ช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

 

     12 12 12 12 สํานักปลัด  ปีละ 12 
หมู่บ้าน 

26. โครงการแจกจ่าย
น้ําอุปโภคและบริโภค
ให้กับประชาชนใน
ตําบลหนองกะปุ เพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

จํานวนหมู่บ้านที่
ได้รับการแจกจ่าย
น้ําอุปโภคและ
บริโภคให้กับ
ประชาชนในตําบล
หนองกะปุ เพื่อ
บรรเทาปัญหา 
ภัยแล้ง 

แบบ ยท.03 

๕๓ 
�



แบบ ยท.03 
 

ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เป้าประสงค์   

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

     12 12 12 12 ปีละ 12 
หมู่บ้าน 

27. โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย 

สํานักปลัด จํานวนหมู่บ้านที่
ได้รับการช่วยเหลือ
เมื่อประสบ 
สาธารณภัย 

 

     12 12 12 12 สํานักปลัด ปีละ 12 
หมู่บ้าน 

28.โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

จํานวนหมู่บ้านที่
ดําเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน 

 

     12 12 12 12 สํานักปลัด ปีละ 12 
หมู่บ้าน 

29.โครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับภัยและ
การป้องกันภัยแก่
ประชาชนในพื้นที่ 

จํานวนหมู่บ้านที่
ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับภัย
และการป้องกันภัย
แก่ประชาชนใน
พื้นที่ 

 

     1 - 1 - ปีเว้นปี 30.โครงการกู้ภัย
จูเนียร์ 

สํานักปลัด จํานวนครั้งที่มีการ
อบรมให้ความรู้เด็ก
นักเรียน 

 

     1 - - 1 จํานวนครั้งที่มีการฝึก
ทบทวนเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อพปร.) 

สํานักปลัด 2 ปีครั้ง 31.โครงการฝึกทบ 
ทวนเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อพปร.) 

 

     1 - 1 - จํานวนครั้งที่ดําเนิน ปีเว้นปี 32. โครงการป้องกัน
และลดอัคคีภัยในชุมชน 

สํานักปลัด 
การป้องกันและลด
อัคคีภัยในชุมชน 

 

     1 - - - จํานวนครั้งที่ดําเนิน สํานักปลัด  จํานวน 1 ครั้ง 33. โครงการติดตั้งถัง
น้ํายาดับเพลิงประจํา
หมู่บ้าน 

การติดตั้งถังน้ํายา
ดับเพลิงประจําหมู่บ้าน 

 
 

๕๔ 
�



 
ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เป้าประสงค์   

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

     - 1 - 1 สํานักปลัด ปีเว้นปี 34.โครงการฝึกอบรม
สร้างความปลอดภัย
ทางถนนให้กับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ 

จํานวนการฝึก 
อบรมสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน
ให้กับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ 

 

     - 1 - 1 สํานักปลัด ปีเว้นปี 35.โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและระงับ
ลดอัคคีภัย ของ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิก อบต. 
ข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้าง ของ อบต. 

จํานวนการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
ระงับลดอัคคีภัย 
ของ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก 
อบต. ข้าราชการ 
พนักงาน และ
ลูกจ้าง ของ อบต. 

 

     1 1 1 1 สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง 36.โครงการรณรงค์/
ประชาสัมพันธ์ 
ระเบียบวินัย จราจร 

จํานวนการรณรงค์/
ประชาสัมพันธ์
ระเบียบวินัย จราจร 

 

     - - 1 - จํานวน 1 ครั้ง� สํานักปลัด จํานวนการฝึก 37. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

อบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

 

     - - 1 - จํานวน 1 ครั้ง� สํานักปลัด จํานวนการจัด
หน่วยบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

38.โครงการจัดหน่วย
บริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

 

     - - 1 - จํานวน 1 ครั้ง สํานักปลัด จํานวนการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 

39.โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  
 

 

     1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง จํานวนการปรับปรุง
ซ่อมแซมสํานักงาน 

40.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสํานักงาน 

สํานักปลัด  

     1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง จํานวนการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สํานักงาน
อบต. 

41.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สํานักงานอบต. 

สํานักปลัด  

แบบ ยท.03 

๕๕ 
�



แบบ ยท.03  
ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เป้าประสงค์   

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

     - 1 - - จํานวน 1 ครั้ง� กองช่าง จํานวนการก่อสร้าง
อาคารเอนก 

42.โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 
อบต.หนองกะปุ ประสงค์ อบต.

หนองกะปุ 

 

     - - 1 - จํานวน 1 ครั้ง� กองช่าง จํานวนการติดตั้ง
เครื่องกระจายเสียง
ไร้สาย 

43.โครงการติดตั้ง
เครื่องกระจายเสียงไร้
สาย 

 

4. ปีละ 2 แห่ง� กองช่าง 2 2 2 2 จํานวนคลองส่งน้ํา 
คสล. รูปตัวยู ที่
ดําเนินการก่อสร้าง 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมี
ความยั่งยืน 

พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการน้ํา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ 

5.การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
เมือง การค้า การ
ผลิตการบริการ
และอุตสาหกรรม 

1.โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง คลองส่งน้ํา 
คสล. รูปตัวยู  

 

/ปรับปรุง 
ปีละ 2 แห่ง� กองช่าง การท่องเที่ยว ที่มี

คุณภาพ 
  การเกษตรอย่าง

พอเพียง 
 2 2 2 2 จํานวนคลองที่

ดําเนินการก่อสร้าง 
2.โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง คลอง 

/ปรับปรุง 

 

     2 2 2 2 ปีละ 2 แห่ง� กองช่าง จํานวนคลองดาดค
สล. ทีด่ําเนินการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง 

3.โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง คลองดาดค
สล.  

 

     2 2 2 2 จํานวนสระน้ํา
สาธารณะ ที่ดําเนิน 

กองช่าง ปีละ 2 แห่ง สํานักปลัด 4. โครงการขุดลอก /
ปรับปรุงสระน้ํา
สาธารณะ  การขุดลอกปรับปรุง 

 

     2 2 2 2 ปีละ 2 แห่ง กองช่าง 5. โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงระบบประปา  

สํานักปลัด จํานวนระบบ
ประปาที่ดําเนินการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 

๕๖ 
�



 
ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เป้าประสงค์   

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

2. 1 1 1 1 จํานวนครั้งที่มีการ
ปลูกต้นไม้ 

ปีละ 1 ครั้ง 1. โครงการปลูกต้นไม้/
ป่าชุมชน 

สํานักปลัด  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมี
ความยั่งยืน 

พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการน้ํา
เพื่อการอุปโภค 

6.การพัฒนา
ด้านทรัพยากร 

4.การพัฒนา
ด้านการ
วางแผน การ 

การบริหาร
จัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ ธรรมชาติและ 
ปีละ 1 ครั้ง 2. โครงการรณรงค์

ปลูกหญ้าแฝก  
สํานักปลัด  1 1 1 1 จํานวนครั้งที่มีการ

รณรงค์ปลูกหญ้า
แฝก 

และสิ่งแวดล้อม บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย 

สิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

กรรม เศรษฐกิจ  
 

 

 สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง 3.โครงการปล่อยปลา
คืนชีวิตสู่แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ 

   1 1 1 1 จํานวนครั้งที่ดําเนิน
กิจกรรมการปล่อย
ปลาคืนชีวิตสู่แหล่ง
น้ําธรรมชาติ 

พอเพียงและ
การท่องเที่ยว 
5.การพัฒนา
ด้านการบริหาร 

 
 

 ปีละ 1 ครั้ง� สํานักปลัด�   1 1 1 1 จํานวนกิจกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เขาแด่น 

จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยา 

4.โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเขาแด่น 

กรธรรมชาติ 

 

 ปีละ 1 ครั้ง� สํานักปลัด�และสิ่งแวดล้อม    1 1 1 1 จํานวนกิจกรรม 5. โครงการรณรงค์ลด
ใช้พลังงานขี่จักรยาน
เสริมสร้างสุขภาพ 

การรณรงค์ลดใช้
พลังงานขี่จักรยาน
เสริมสร้างสุขภาพ 

 

     1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง 6.โครงการ Big 
Cleaning Day 

สํานักปลัด จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ Big 
Cleaning Day 

 
 

     1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง 7. โครงการปรับภูมิ
ทัศน์คลองบางจาก 
(ข้างอบต.) 

สํานักปลัด จํานวนครั้งที่
ดําเนินการปรับภูมิ
ทัศน์คลองบางจาก 
(ข้างอบต.) 

 
 

     1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง 8. โครงการท้องถิ่น
เพชรบุรีสวยด้วยมือเรา 

สํานักปลัด จํานวนครั้งที่ดําเนิน
กิจกรรมท้องถิ่น
เพชรบุรีสวยด้วย 
มือเรา 

 
 

     14 1 14 14 ปีละ 2 แห่ง สํานักปลัด 9.โครงการก่อสร้าง
ชะลอน้ํา (ฝายแม้ว) 

 จํานวนการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ํา 
 (ฝายแม้ว) 

แบบ ยท.03 

๕๗ 
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แบบ ยท.03 
 

ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เป้าประสงค์   

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

     1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง สํานักปลัด จํานวนครั้งที่
ดําเนินการจัดอบรม 

10.โครงการจัดการ
ขยะในครัวเรือน 

 

     1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง สํานักปลัด จํานวนครั้งที่
ดําเนินการจัดอบรม 

11โครงการจัดการขยะ
ในโรงเรียน 

 

     1 1 1 1 สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง 12. โครงการอบรมให้
ความรู้การก่อสร้าง
เตาเผาขยะและการ
จัดการขยะอย่างถูกวิธี 

จํานวนครั้งที่อบรม
ให้ความรู้การ
ก่อสร้างเตาเผาขยะ
และการจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี 

 

     1 1 1 1 สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง 13. โครงการรณรงค์
การคัดแยกขยะอย่าง
ถูกวิธี 

จํานวนครั้งที่
ดําเนินการรณรงค์
การคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธี 

 
 

     1 1 1 1 สํานักปลัด ปีละ 1 ครั้ง 14.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศาลาศาลเจ้า
ประจําหมู่บ้าน  

จํานวนครั้งที่
ดําเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศาลาศาล
เจ้าประจําหมู่บ้าน 

 
 

     1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง 15.โครงการก่อสร้างรั้ว
ตาข่ายเหล็กรอบลาน
เอนกประสงค์   

สํานักปลัด จํานวนครั้งที่จัดทํา
การก่อสร้างรั้วตา
ข่ายเหล็กรอบลาน
เอนกประสงค์   

 
 

     1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง 16.โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะ  

สํานักปลัด 
 

 จํานวนครั้งที่จัดทํา
การก่อสร้าง
สวนสาธารณะ 

 
 
 
 
 

๕๘ 
�



 
ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เป้าประสงค์   

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

1. 1 1 1 1 จํานวนครั้งที่จัดซื้อ
เครื่องเล่นเด็ก
สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมีผู้สืบ
ทอด 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
ฟื้นฟู ศิลปะวัฒน 

7. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ 

สํานักปลัด  2. พัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ปีละ 1 ครั้ง 1.โครงการจัดซื้อเครื่อง
เล่นเด็กสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง สันติ
สุข และสังคม
คุณภาพ ที่ยังยืน 

ธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ วัฒนธรรม ภูมิ 

ปีละ 3 แห่ง 2.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

สํานักปลัด  ปัญญาท้องถิ่น
และนันทนาการ 

ให้สอดคล้องกับวิธี
ชีวิตชุมชน 

 3 3 3 3 จํานวนครั้งที่
ดําเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

     3 3 3 3 ปีละ  3 แห่ง 3.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สํานักปลัด จํานวนที่ทําการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

     1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง 4.โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ  

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

จํานวนครั้งที่มีการ
จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

 

     1 1 1 1 จํานวนครั้งที่มีการ
จัดกิจกรรมพ่อ
ดีเด่น 

ปีละ 1 ครั้ง 5.โครงการพ่อดีเด่น กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

     1 1 1 1 กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ปีละ 1 ครั้ง 6.โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยทรงดํา
ตําบลห้วยข้อง  

จํานวนครั้งที่มีการ
สืบสานประเพณี
ไทยทรงดําตําบล
ห้วยข้อง 

 

     1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง 7.โครงการงาน
สลากภัต(สลากหาบ) 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

จํานวนครั้งที่มีการ
จัดกิจกรรมงาน
สลากภัต 
(สลากหาบ) 

 

     1 1 1 1 จํานวนครั้งที่มีการจัด
กิจกรรมงานประเพณี
ลอยกระทง  สืบสาน
ประเพณีไทย) 

8.โครงการงานประเพณี
ลอยกระทง  สืบสาน
ประเพณีไทย) 

 ปีละ 1 ครั้ง กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

แบบ ยท.03 

๕๙ 
�



๖๐ 
�

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

     1 1 1 1 จํานวนครั้งที่มีการ
แห่เทียนพรรษา 

ปีละ 1 ครั้ง 9.โครงการแห่เทียน
พรรษา 

สํานักปลัด  

     1 1 1 1 จํานวนครั้งที่มีการ
มหกรรมกีฬาตําบล
ต้านยาเสพติด 

ปีละ 1 ครั้ง 10.โครงการมหกรรม
กีฬาตําบลต้าน 
ยาเสพติด 

สํานักปลัด  

     1 1 1 1 จํานวนครั้งที่มีการ
กีฬารวมพลคน
ท้องถิ่น 

ปีละ 1 ครั้ง 11.โครงการกีฬารวม
พลคนท้องถิ่น 

สํานักปลัด  

     1 1 1 1 จํานวนครั้งที่ดําเนิน 
การส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมโครงการ
แข่งขันต่างๆ 

ปีละ 1 ครั้ง 12.โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมโครงการแข่งขัน
ต่างๆ 

สํานักปลัด  

1. การเสริมสร้าง
ความมั่นคง สันติ
สุข และสังคม
คุณภาพ ที่ยังยืน 

2. พัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

8. การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันโรค 

1 1 1 1 จํานวนครั้งที่ดําเนิน 
การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

ปีละ 1 ครั้ง 1.โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

สํานักปลัด  

ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    1 1 1 1 จํานวนครั้งที่ดําเนิน 
การอบรมให้ความรู้
ป้องกันการติดเชื้อ 
HIV ในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

ปีละ 1 ครั้ง 2.โครงการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ HIV 

สํานักปลัด  

     1 1 1 1 จํานวนครั้งที่ดําเนิน 
การป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

ปีละ 1 ครั้ง 3.โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

สํานักปลัด  

     1 1 1 1 จํานวนครั้งที่ดําเนิน 
การซื้อทรายอะเบส
และพ่นหมอกควัน
ป้องกันยุงลาย 

ปีละ 1 ครั้ง 4.โครงการซื้อทรายอะ
เบสและพ่นหมอกควัน
ป้องกันยุงลาย 

สํานักปลัด  

แบบ ยท.03 

 


