
ความเชื่อม ยุทธศาสตร� ยุทธศาสตร� ความก�าว หน�วยรับ หน�วย

โยงกับ อปท. ในเขต เทศบาล หน�าของ ผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร� จังหวัด ตําบล ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ เป'าหมาย หลัก

จังหวัด เมืองแกลง

ยุทธศาสตร�ที่ 5 ยุทธศาสตร�ที่ 5 ยุทธศาสตร�ที่ ๑ เพื่อพัฒนาปรับปรุง บํารุง ๒ ๔ ๖ ๘ ป1ละ 1.1 ก�อสร�าง 1.ก�อสร�างถนน กองช�าง สํานักปลัดฯ

 เสริมสร�าง การพัฒนาโครงสร�าง ยุทธศาสตร� รักษา พัฒนาระบบ 2 เส�น  ปรับปรุง บํารุง 2.ก�อสร�างถนนพร�อมท�อระบายน้ํา

มาตรฐานการ พื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุล การพัฒนา สาธารณูปโภคและ  รักษาถนน สะพาน 3.ปรับปรุงซ�อมแซมถนน กองสาธารณสุขฯ

ดํารงชีวิต และ และยั่งยืน โครงสร�าง สาธารณูปการ ครอบคลุม ทางเท�า ท�อระบายน้ํา 4.ขยายผิวจราจร

การมีส�วนร�วมของ พื้นฐาน ทั่วทั้งเขตเทศบาล ให� น้ํา ไฟฟ@าสาธารณะ 5.ก�อสร�างทางเท�า พร�อมท�อระบายน้ํา กองการศึกษา

ประชาชนตาม ความสําคัญกับการพัฒนา ประตูระบายน้ํา 6.ก�อสร�างท�อระบายน้ํา

หลักปรัชญาของ แหล�งน้ํา วางระบบ ท�าเทียบเรือ 7.ก�อสร�างทางเท�า

เศรษฐกิจพอเพียง ผังเมือง และปรับปรุง เส�นทางจักรยาน 8.ขุดลอกลําลางสาธารณะ

ยุทธศาสตร�ที่ 6 ภูมิทัศน� ให�ได�มาตรฐาน วางระบบผังเมือง 9.ก�อสร�างประตูระบายน้ํา

สร�างความเข�มแข็ง และเพียงพอต�อความ ปรับปรุงภูมิทัศน� 10.ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ@าสาธารณะ

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�  เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ค�าเป'าหมาย

เป'าประสงค� กลยุทธ� ผลผลิต/โครงการ

แบบ ยท.03

สร�างความเข�มแข็ง และเพียงพอต�อความ ปรับปรุงภูมิทัศน� 10.ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ@าสาธารณะ

และเพิ่มขีดความสามารถ ต�องการของประชาชน 5 10 15 20 ป1ละ 1.2 ก�อสร�าง 11.ก�อสร�างสิ่งก�อสร�างอื่นๆ

ของภาคพาณิชยกรรม 5 ครัวเรือน ปรับปรุง ท�อประปา 12.ก�อสร�างสะพาน

และภาคการบริการสู�การ ขยายเขตระบบ 13.ก�อสร�างเส�นทางจักรยาน

แข�งขันในระดับสากล ประปา และ 14.วางระบบผังเมือง

กําลังผลิต 15.ปรับปรุงภูมิทัศน�

16.ก�อสร�างอาคาร สถานที่

17. ซ�อมแซมปรับปรุง อาคาร สถานที่

14.ปรับปรุงซ�อมแซม กองการประปา

ระบบประปา

15.ขยายเขตระบบประปา

16.วางท�อเมนจ�ายน้ําประปา

แบบ ยท.03



ความเชื่อม ยุทธศาสตร� ยุทธศาสตร� ความก�าว หน�วยรับ หน�วย

โยงกับ อปท. ในเขต เทศบาล หน�าของ ผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร� จังหวัด ตําบล ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ เป'าหมาย หลัก

จังหวัด เมืองแกลง
ยุทธศาสตร�ที่ 1 ยุทธศาสตร�ที่ 1 ยุทธศาสตร�ที่ 2 เพื่อพัฒนาส�งเสริมอาชีพ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ป1ละ 2.1 ส�งเสริมอนุรักษ�  1.โครงการอนุรักษ�ขนบธรรมเนียม กองการศึกษา  -

การพัฒนา การพัฒนาความเปKน การพัฒนา และการท�องเที่ยว  ตลอด 50 คน ศาสนา ศิลปะ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 

คุณภาพสินค�าและ เลิศด�านการศึกษา ศาสนา ด�านเศรษฐกิจ จนน�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมประเพณีและ ประเพณีภูมิปLญญาท�องถิ่น 

ผลิตภัณฑ�ด�าน ศิลปวัฒนธรรม การท�องเที่ยว พอเพียง ประชาชนมี วันสําคัญของชาติ 2.โครงการส�งเสริมอาชีพประชาชน

การเกษตร ประมง ภูมิปLญญาท�องถิ่นและ การส�งเสริม ส�วนร�วมในการอนุรักษ� ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ป1ละ 2.2 ส�งเสริมอาชีพ 3.โครงการส�งเสริมการท�องเที่ยว

ปศุสัตว�ให�เป?นไป การกีฬา ศิลปะ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 100 คน เพิ่มรายได�แก�ประชาชน 

ตามมาตรฐานสากล วัฒนธรรมและ และ ภูมิปLญญาถิ่น และส�งเสริมการท�องเที่ยว

ควบคู�กับการพัฒนา ประเพณี ของท�องถิ่น

ไปสู�เกษตร

อุตสาหกรรมและ

เพื่อการท�องเที่ยว

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�  เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ค�าเป'าหมาย

เป'าประสงค� กลยุทธ� ผลผลิต/โครงการ

แบบ ยท.03

เพื่อการท�องเที่ยว

แบบ ยท.03



ความเชื่อม ยุทธศาสตร� ยุทธศาสตร� ความก�าว หน�วยรับ หน�วย

โยงกับ อปท. ในเขต เทศบาล หน�าของ ผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร� จังหวัด ตําบล ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ เป'าหมาย หลัก

จังหวัด เมืองแกลง
ยุทธศาสตร�ที่ 5 ยุทธศาสตร�ที่ 1 ยุทธศาสตร�ที่ 3 เพื่อพัฒนาส�งเสริมด�านกีฬา ๒ ๔ ๖ ๘ ป1ละ 3.1 ส�งเสริมกีฬาและ 1.โครงการอนุรักษ� กองการศึกษา -

เสริมสร�างมาตรฐาน การพัฒนาความเปKน ยุทธศาสตร�การ และนันทนาการให�แก� เด็ก 2 ครั้ง นันทนาการแก�เด็ก ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การดํารงชีวิต และ เลิศด�านการศึกษา ศาสนา พัฒนาด�านการ เยาวชน ประชาชน เยาวชน และประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

การมีส�วนร�วมของ ศิลปวัฒนธรรม ศึกษา กีฬาและ มีสุขภาพร�างกายแข็งแรง ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ เพิ่มขึ้นป1ละ 3.2 ส�งเสริมการศึกษา ภูมิปLญญาท�องถิ่น 

ประชาชนตามหลัก ภูมิปLญญาท�องถิ่นและ นันทนาการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 10% แหล�งเรียนรู� ของเด็ก 2.โครงการส�งเสริมอาชีพประชาชน

ปรัชญาของ การกีฬา ส�งเสริมสนับสนุนการจัด เยาวชน ประชาชน 3.โครงการส�งเสริมการท�องเที่ยว

เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร�ที่ 6 การศึกษาโรงเรียนในสังกัด

การพัฒนาการเกษตร เทศบาลและโรงเรียน

เศรษฐกิจและปรับ ในเขตพื้นที่เทศบาลตาม

โครงสร�างให�สมดุลและ อํานาจหน�าที่ ให�สามารถ

แข�งขันได� ยกระดับคุณภาพการศึกษา

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�  เทศบาลตําบลเมืองแกลง

เป'าประสงค�

ค�าเป'าหมาย

กลยุทธ� ผลผลิต/โครงการ

แบบ ยท.03

แข�งขันได� ยกระดับคุณภาพการศึกษา

แบบ ยท.03



ความเชื่อม ยุทธศาสตร� ยุทธศาสตร� ความก�าว หน�วยรับ หน�วย

โยงกับ อปท. ในเขต เทศบาล หน�าของ ผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร� จังหวัด ตําบล ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ เป'าหมาย หลัก

จังหวัด เมืองแกลง
ยุทธศาสตร�ที่ 5 ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�ที่ 4 เพื่อให�กลุ�มสตรี เด็ก เยาวชน ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ เพิ่มขึ้นป1ละ 4.1 ส�งเสริมสวัสดิการ 1.โครงการส�งเสริมคุณภาพชีวิตของ กองการศึกษา -

เสริมสร�างมาตรฐาน การพัฒนาและส�งเสริม ยุทธศาสตร�การ ประชาชน ได�มีการพัฒนา 50 คน สังคมสงเคราะห� เด็ก ประชาชน

การดํารงชีวิต และ การท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ� พัฒนาด�านสังคม ตลอดจนผู�สูงอายุและ สตรี คนชราผู�พิการ สํานักปลัดฯ

การมีส�วนร�วมของ อย�างสมดุลและยั่งยืน และส�งเสริม ผู�พิการได�รับสวัสดิการ และผู�ด�วยโอกาส

ประชาชนตามหลัก ยุทธศาสตร�ที่ 4 คุณภาพชีวิต การดูแลอย�างทั่วถึง และ ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ เพิ่มขึ้นป1ละ 4.2 ส�งเสริม สนับสนุน 2.ส�งเสริมสร�างความปลอดภัยในชีวิต

ปรัชญาของ การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและ 50 คน ให�ความรู� ความพร�อม และทรัพย�สินเด็ก เยาวชน ประชาชน 

เศรษฐกิจพอเพียง สังคม และการเมือง ทรัพย�สิน ประชาชนมี ป@องกัน แก�ไข ในเขตเทศบาล 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ สุขภาพและคุณภาพชีวิต ด�านอัคคีภัย เหตุจราจร

พอเพียง ที่ดีขึ้นทุกครัวเรือน ทางถนน และการรักษา

ความสงบเรียบร�อย

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�  เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ค�าเป'าหมาย

เป'าประสงค� กลยุทธ� ผลผลิต/โครงการ

แบบ ยท.03แบบ ยท.03



ความเชื่อม ยุทธศาสตร� ยุทธศาสตร� ความก�าว หน�วยรับ หน�วย

โยงกับ อปท. ในเขต เทศบาล หน�าของ ผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร� จังหวัด ตําบล ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ เป'าหมาย หลัก

จังหวัด เมืองแกลง
ยุทธศาสตร�ที่ 3 ยุทธศาสตร�ที่ 3 ยุทธศาสตร�ที่ 5 เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนให� ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ เพิ่มขึ้นป1ละ 5.1 ส�งเสริมการอบรม 1. โครงการ/กิจกรรม การรณรงค� กองสาธารณสุขฯ

ส�งเสริมการพัฒนาภาค การพัฒนาอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร�การ ประชาชนและชุมชน 100 คน สร�างจิตสํานึก การมีส�วน อนุรักษ� ป@องกัน เฝ@าระวัง บําบัด ฟSTนฟู 

อุตสาหกรรมเข�าสู� ที่เปKนมิตร และบริหาร พัฒนาด�านการ มีส�วนร�วมในการอนุรักษ� ร�วมของประชาชนในการ รักษาบริหารจัดการด�านทรัพยากร กองช�าง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน� จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สาธารณสุขและ ทรัพยากรธรรมชาติและ รณรงค� อนุรักษ�ป@องกัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

ควบคู�กับการรับผิดชอบ และสิ่งแวดล�อม อย�างยั่งยืน สิ่งแวดล�อม รักษาสิ่งแวดล�อม  พัฒนา เฝ@าระวัง  บําบัด ฟSTนฟู 

ต�อสังคม จัดการด�านสาธารณสุขให� รักษา บริหารจัดการด�าน

ยุทธศาสตร�ที่ 4 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ทรัพยากร ธรรมชาติและ

อนุรักษ� ฟEFนฟู และควบคุม ที่ดีขึ้นทุกครัวเรือน สิ่งแวดล�อม

การใช�ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ เพิ่มขึ้นป1ละ 5.2 ส�งเสริมการ 2.โครงการส�งเสริมการสาธารณสุข

และรักษาสิ่งแวดล�อมบน 100 คน สาธารณสุขและการพัฒนา และส�งเสริมคุณภาพชีวิต

พื้นฐานของการมีส�วนร�วม คุณภาพชีวิตประชาชน

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�  เทศบาลตําบลเมืองแกลง

เป'าประสงค� กลยุทธ� ผลผลิต/โครงการ

ค�าเป'าหมาย

แบบ ยท.03

พื้นฐานของการมีส�วนร�วม คุณภาพชีวิตประชาชน

แบบ ยท.03



ความเชื่อม ยุทธศาสตร� ยุทธศาสตร� ความก�าว หน�วยรับ หน�วย

โยงกับ อปท. ในเขต เทศบาล หน�าของ ผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร� จังหวัด ตําบล ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ เป'าหมาย หลัก

จังหวัด เมืองแกลง
ยุทธศาสตร�ที่ 5 ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�ที่ 6 เพื่อให�ประชาชนมีความรู� ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ เพิ่มขึ้นป1ละ 6.1 ส�งเสริมการมีส�วนร�วม 1.โครงการ/กิจกรรมส�งเสริม สํานักปลัดฯ  -

เสริมสร�างมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร�การ ความเข�าใจในการปกครอง 50 คน ของประชาชน ในการ สนับสนุนการมีส�วนร�วมในการ

การดํารงชีวิต และ สังคม และการเมือง พัฒนาด�านการ ระบอบประชาธิปไตย  และ พัฒนาท�องถิ่น พัฒนาท�องถิ่น กองช�าง

การมีส�วนร�วมของ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ บริหารจัดการที่ดี การมีส�วนร�วมของประชาชน ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ เพิ่มขึ้นป1ละ 6.2 ส�งเสริมความรู� 2 โครงการ/กิจกรรมส�งเสริมความรู� 

ประชาชนตามหลัก พอเพียง ในการบริหารจัดการท�องถิ่น 50 คน ความเข�าใจ เกี่ยวกับ ความเข�าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของ กองสาธารณสุขฯ

ปรัชญาของ มากขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมของท�องถิ่น ท�องถิ่นและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เศรษฐกิจพอเพียง รอบรู�กฎหมายที่เกี่ยวข�อง และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กองการศึกษา

ยุทธศาสตร�ที่ 6 การบริหารจัดการของ บุคลากรเพื่อเพิ่ม

สร�างความเข�มแข็ง เทศบาลมีการจัดสรร ประสิทธิภาพในการ กองวิชาการ

และเพิ่มขีดความสามารถ ทรัพยากรทําให�เกิดความ ปฏิบัติงาน

ของภาคพาณิชยกรรม พร�อมต�อการให�บริการ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ เพิ่มขึ้นป1ละ 6.3 การปรับปรุง 3.โครงการจัดซื้อ วัสดุ/ครุภัณฑ� กองการประปา

เป'าประสงค�

ค�าเป'าหมาย

กลยุทธ� ผลผลิต/โครงการ

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�  เทศบาลตําบลเมืองแกลง
แบบ ยท.03

ของภาคพาณิชยกรรม พร�อมต�อการให�บริการ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ เพิ่มขึ้นป1ละ 6.3 การปรับปรุง 3.โครงการจัดซื้อ วัสดุ/ครุภัณฑ� กองการประปา

และภาคการบริการสู�การ ประชาชนมากยิ่งขึ้น 10% ประชาสัมพันธ� การปรับปรุง ประชาสัมพันธ� เ

แข�งขันในระดับสากล เผยแพร�ข�อมูล ข�าวสาร ผยแพร�ข�อมูล ข�าวสาร และพัฒนา กองคลัง

และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องมือ เครื่องใช�ให�ทันสมัยและ

เครื่องใช�ให�ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สถานธนานุบาล


