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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

ชุมชนมีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ให้มี
มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน  

โครงสร้าง
พื้นฐานได้รับ
การปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา
เพิ่มขึ้น 

9 9 9 9 9 ก่อสร้างปรับปรุง 
บ ารุง รักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า 
ฯลฯ 

- จ านวน
โครงการ
ก่อสร้าง 
ปรับปรุง
บ ารุงรักษา 

ถนนปีละ 9 
สาย 

 
 

- ก่อสร้างถนน คสล./ลง
ลูกรัง/หินคลุก 
- ปรับปรุงซ่อมแซม ขยาย
ถนน คสล./ลูกรัง/หินคลุก 

ส่วนโยธา 
 
 

 

ทุกส่วน
ราชการ 

2 2 2 2 2 การส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนา
ระบบการจราจร 

ติดต้ังระบบ
การจราจร
บนท้องถิ่น
ให้มีความ
ปลอดภัย
ทุกจุด 

ติดต้ังระบบ
การจราจร
ปีละ 2 จุด 

- จัดท าป้ายเตือนสัญญาณ
จราจร 
- ติดต้ังไฟกระพริบเตือนตาม
จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ 
- ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
-ป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา ทุกส่วน
ราชการ 

100 100 100 100 100 การส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะและ
ขยายไฟฟ้า 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้ 
 

ร้อยละ 
100 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตไฟฟ้า ส่วนโยธา ทุกส่วน
ราชการ 

7 7 7 7 7 จ านวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
ติดต้ัง/
ซ่อมแซม
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ให้ใช้งานได้
ดีทุกแห่ง 

ติดต้ัง/
ซ่อมแซม
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ทุกปีและ
ทุกหมู่บ้าน 

ติดต้ัง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา ทุกส่วน
ราชการ 

แบบ ยท. 04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

ชุมชนมีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ให้มี
มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

โครงสร้าง
พื้นฐานได้รับ
การปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา
เพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนา
ระบบการจัดการ
ผังเมือง 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการ
จัดระบบ
การจัดการ
ด้านผังเมือง 

ปีละ 1 ครั้ง การจัดท าผังเมือง ส่วนโยธา 
 
 

 

ทุกส่วน
ราชการ 

 1 1 1 1 1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

- จ านวน
พื้นที่สีเขียว
ที่เพิ่มขึ้น
จากเดิม 
- จ านวน
พื้นที่ที่ได้รับ
การ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ปีละ 1 ครั้ง - จัดสถานที่ออกก าลังกาย 
- ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย 
- สร้างศาลาเอนกประสงค์ 
- Big Cleaning Day 
- ท้องถิ่นหนองพลับสวยด้วย
มือเรา 
- การปลูกต้นไม้ลดภาวะโลก
ร้อน 

ส านักงาน
ปลัด 

กอง
คลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สินค้าเกษตร – 
อาหารมีคุณภาพ
และปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ  

ส่งเสริมและพัฒนาให้
มีระบบการศึกษา การ
กีฬา สาธารณสุขให้
ทั่วถึง รวมถึงการ
พัฒนาคนในชุมชน ให้
มีความเข้มแข็งและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
คุณภาพชิวิตที่
ดีขึ้น 

4 4 4 4 4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มี
คุณภาพในทุก
ระดับทั้งในระบบ
และนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วง
วัย พร้อมก้าวสู่
ประชาคม
อาเซียน 

-จ านวน
กิจกรรม/
โครงการที่
ได้รับการ
สนับสนุน
ด้าน
อุปกรณ์การ
เรียนการ
สอนต่างๆ 
 

ปีละ 1 ครั้ง 
จ านวน 1 
ศพด. 2 รร. 
 

- อบรมเด็กและเยาวชน
เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต 
- อบรมเด็กและเยาวชนรอบรู้
เร่ืองอาเซียน 
- การประเมินคุณภาพภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรม
รังษี 
- จัดซื้อสื่อพิมพ์เพื่อส่งเสรม
การพัฒนาการของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
-สนับสนุนอาหารกลางวัน 
- สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 

ส่วน
การศึกษา

ฯ 

ส านักง
านปลัด 

1 1 1 1 1 จ านวน
กิจกรรม/
โครงการที่
จัดขึ้น
เกี่ยวกับ
ทักษะภาษา
ต่างประเทศ
และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

- ศึกษาดูงานครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดธรรมรังษี 
- ทัศนศึกษาของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษ ี
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ของเด็กนักเรียนในศูนย์ฯ 
- ประชุมผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษ ี
- ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดธรรมรังษี 
- การจ้างครูอัตราจ้าง สอน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่
อาเซียน 
- ค่ายกิจกรรมเยาวชนเพื่อ
การเรียนรู้ 

ส่วน
การศึกษา

ฯ 

ส านักง
านปลัด 

 

แบบ ยท. 04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สินค้าเกษตร – 
อาหารมีคุณภาพ
และปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ  

ส่งเสริมและพัฒนาให้
มีระบบการศึกษา การ
กีฬา สาธารณสุขให้
ทั่วถึง รวมถึงการ
พัฒนาคนในชุมชน ให้
มีความเข้มแข็งและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชน
ได้รับการ
พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
สังคมมากขึ้น 

1 1 1 1 1 พัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการ
กีฬาเพื่อสร้าง
นิสัยการรักกีฬา 

- จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม
สร้างเสริม
สุขภาพที่
ด าเนินการ 
- จ านวน
ครั้งที่
จัดการ
แข่งขัน 
- จ านวน
อุปกรณ์
กีฬา 

ปีละ 1 ครั้ง - ส่งเสริมกีฬาหมู่บ้านต้านยา
เสพติด 
- แข่งขันกีฬาฟุตซอล 
- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจ า
หมู่บ้าน 

ส่วน
การศึกษา

ฯ 

ส านักง
านปลัด 

1 1 1 1 1 ส่งเสริมการ
ป้องกัน การ
รักษา การฟื้นฟู
สภาพร่างกาย
และจิตใจให้
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ตามหลัก
สาธารณสุข 

- จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
- จ านวน
กองทุนด้าน
สุขภาพ 

ปีละ 1 ครั้ง - อุดหนุนคณะกรรมการ อส
ม. 
- สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองพลับ 
- สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ 
- อสม.สัมพันธ ์
- รณรงค์ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 
- รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 

ส านักง
านปลัด 

 

 

แบบ ยท. 04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สินค้าเกษตร – 
อาหารมีคุณภาพ
และปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ  

ส่งเสริมและพัฒนาให้
มีระบบการศึกษา การ
กีฬา สาธารณสุขให้
ทั่วถึง รวมถึงการ
พัฒนาคนในชุมชน ให้
มีความเข้มแข็งและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชน
ได้รับการ
พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
สังคมมากขึ้น 

1 1 1 1 1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมโครงการ
เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
และปลอดภัยจาก
อบายมุข 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติดที่
ด าเนินการ 

ปีละ 1 ครั้ง - สนับสนุนงบประมาณการ
ด าเนินงาน ศตส.อ.เมือง
เพชรบุรี ฯ 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
- ชุมชนสีขาว 

ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 

ส านักง
านปลัด 

1 1 1 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดสวัสดิการ
สงเคราะห์แก่
ประชาชน 

จ านวน
ผู้ด้อยโอกา
สทางสังคม 
เด็ก 
เยาวชน 
สตรี คน
พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ ที่
ได้รับการ
สงเคราะห์ 

1 โครงการ 
/ปี 

การประชาสัมพันธ์สิทธิ
ประโยชน์ของคนพิการและ
ส ารวจความต้องการ
เครื่องช่วยความพิการ
ภายในต าบลหนองพลับ 

ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 

ส านักง
านปลัด 

100 100 100 100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสร้าง
ครอบครัวให้
เข้มแข็ง มี
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดความอบอุ่น 
รวมทั้งการพัฒนา
สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีส่วนร่วม
ของในการ
ท ากิจกรรม
ของอบต. 

จ านวน
ครอบครัวที่
มีความ
สัมพันธภา
พที่ดีฯ
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
100 

- ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
สุขสันต์ ชุมชน สดใส 
- จัดสวัสดิการและจัด
กิจกรรมส าหรับผู้สูงวัย 
- เยาวชนประกวดวาดภาพ
ในวันพ่อ 
- เยาวชนประกวดวาดภาพ
ในวันแม่ 

ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 

ส านักง
านปลัด 

 

แบบ ยท. 04 



70 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
เมืองท่องเที่ยวชั้น
น าของ ASEAN 
และแหล่งศึกษาดู
งาน-
ประชุมสัมมนา
ส าคัญ
ระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
การวางแผนการ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิชย 
กรรมและการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

ส่งเสริมรายได้ พัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมที่
ปลอดภัยจากสารพิษ
และเน้นเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้ที่เพียงพอต่อ
การด ารงชีวิต 

ประชาชน
ได้รับการ
พัฒนาด้าน
การประกอบ
อาชีพ 

1 1 1 1 1 ส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนรู้ในการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละของ
จ านวน
หมู่บ้านที่
สามารถน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ใช้ในการ
ด ารงชีวิต 

1 โครงการ 
/ปี 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท าเกษตรผสมผสาน เกษตร
ทางเลือก เกษตรอินทรีย์ 
และเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วน
การศึก
ษา 

1 1 1 1 1 พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

- จ านวน
โครงการ
อบรมให้
ความรู้การ
ประกอบ
อาชีพและ
เพิ่มรายได้ 
- อัตราการ
ว่างงาน
ลดลง 

1 โครงการ 
/ปี 

อบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนต าบลหนองพลับ 

ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 

ส านักง
านปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 04 



71 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
เมืองท่องเที่ยวชั้น
น าของ ASEAN 
และแหล่งศึกษาดู
งาน-
ประชุมสัมมนา
ส าคัญ
ระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
รักษาพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา จารีต 
ประเพณ ี

ส่งเสริมและพัฒนาให้
มีระบบการศึกษา การ
กีฬา สาธารณสุขให้
ทั่วถึง รวมถึงการ
พัฒนาคนในชุมชน ให้
มีความเข้มแข็งและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรร
มและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการสืบ
ทอด 

11 11 11 11 11 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
แขนงต่างๆ จารีต
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- จ านวน
พื้นที่/
จ านวน
กิจกรรม
ด้าน
ศิลปวัฒนธร
รมประเพณี 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่นที่
ได้รับการ
สนับสนุน
ด้านต่างๆ 
- จ านวน
กิจกรรม
ทางศาสนา
ที่ได้รับการ
ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรมใน
รูปแบบ
ต่างๆ 

11 
โครงการ /
ปี 

-อบรมเด็กและเยาวชน
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-อบรมเด็กและเยาวชนสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
-เด็กและเยาวชนสรงน้ าพร 
รดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ
-ส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย
ทรงด า 
-ส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีการแข่งสบ้า 
-ส่งเสริมประเพณีลอย
กระทง 
-ส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระ
รดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ
-ส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 
-ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ประเพณีไทยทรงด าต าบล
หนองพลับ 
-สนับสนุนงบประมาณการ
จัดงานพระนครคีรีของ
จังหวัดเพชรบุรี 

ส่วน
การศึกษา 

ส านักง
านปลัด 

 

แบบ ยท. 04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
เมืองท่องเที่ยวชั้น
น าของ ASEAN 
และแหล่งศึกษาดู
งาน-
ประชุมสัมมนา
ส าคัญ
ระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
รักษาพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา จารีต 
ประเพณ ี

ส่งเสริมและพัฒนาให้
มีระบบการศึกษา การ
กีฬา สาธารณสุขให้
ทั่วถึง รวมถึงการ
พัฒนาคนในชุมชน ให้
มีความเข้มแข็งและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรร
มและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการสืบ
ทอด 

3 3 3 3 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สร้างจิตส านึก
การ อนุรักษ์ ท านุ 
บ ารุง ศาสนา 

จ านวน
กิจกรรม
สร้าง
จิตส านึก
การอนุรักษ์ 
ท านุ บ ารุง 
ศาสนา 
 

3 โครงการ 
/ปี 

- อบรมการปฏิบัติธรรม
ถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล 
- สืบสานทาง
พระพุทธศาสนา 
- ฟังธรรมเดือนละคร้ัง 

ส่วน
การศึกษา 

ส านักง
านปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนา
กระบวนการ
บริหารจัดการที่
ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

พัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพโปร่งใส 
ป้องกันการทุจริต 
อบต.มีการบริหาร
จัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

-องค์กรมี
ศักยภาพใน
การท างาน 
ภายใต้
กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี 
ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ
โดยเคร่งครัด 
-องค์กรมี
สถานที่และ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติราชการ
ที่มี
ประสิทธิภาพ 

2 2 2 2 2 เสริมสร้างการ
พัฒนาการเมือง
ท้องถิ่นให้โปร่งใส
สุจริต 

จ านวน/
ประเภท
ของสื่อ
ประชาสัมพั
นธ์ และ
ข้อมูล
ข่าวสาร
อื่นๆ และ
จ านวน
กิจกรรม
ต่างๆของ
โครงการ 

ปีละ 2 ครั้ง  -จัดท าแผ่นพับ เอกสาร 
วารสารต่างๆ  
-เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

ส านักงาน
ปลัด 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
อบรมสัมมนาการ
พัฒนาบุคลากร
และกลไกในการ
ประสานงาน
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

บุคลากร
ได้รับการ
พัฒนา
ทักษะ
ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

ปีละ 1 ครั้ง ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ความรู้ให้กับบุคลากร อบต.
หนองพลับและผู้น าท้องที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 1 พัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถ ใน
ด้านการบริหาร
จัดการ การเงิน 
การคลัง และ
งบประมาณ ให้มี
ประสิทธิภาพ โดย
ยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการ
จัดระบบ
การจัดการ
ด้านแผนที่
ภาษี 

ปีละ 1 ครั้ง จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

ส่วนการ
คลัง 

ทุกส่วน
ราชการ 

แบบ ยท. 04 



74 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนา
กระบวนการ
บริหารจัดการที่
ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

พัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพโปร่งใส 
ป้องกันการทุจริต 
อบต.มีการบริหาร
จัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

-องค์กรมี
ศักยภาพใน
การท างาน 
ภายใต้
กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี 
ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ
โดยเคร่งครัด 
-องค์กรมี
สถานที่และ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติราชการ
ที่มี
ประสิทธิภาพ 

3 3 3 3 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
สื่อสารต่างๆ และ
การจัดการระบบ 
ICT 

มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สนับสนุน
การ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

ปีละ 3 ครั้ง - จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 
- จัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
- จัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 
- จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
- จัดหาวัสดุส านักงาน 
- จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว 
- จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 
- จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ์
- จัดหาวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 
- จัดหาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 
- การพัฒนาเว็ปไซต์อบต.
หนองพลับ 

ส านักงาน
ปลัด 

ทุกส่วน
ราชการ 

1 1 1 1 1 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนและจัด
กิจกรรมการ
ส่งเสริมความ
สามัคคี 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีส่วนร่วม
ในการท า
กิจกรรม
ของอบต. 

ปีละ 1 ครั้ง - อบต.พบประชาชนเพื่อรับ
ฟังปัญหาและร่วมกันวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชน
ระดับต าบลที่มีประสิทธิภาพ
ประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส านักงาน
ปลัด 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

 

แบบ ยท. 04 



75 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนา
กระบวนการ
บริหารจัดการที่
ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

พัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพโปร่งใส 
ป้องกันการทุจริต 
อบต.มีการบริหาร
จัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

-องค์กรมี
ศักยภาพใน
การท างาน 
ภายใต้
กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี 
ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ
โดยเคร่งครัด 
-องค์กรมี
สถานที่และ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติราชการ
ที่มี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนและจัด
กิจกรรมการ
ส่งเสริมความ
สามัคคี 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีส่วนร่วม
ในการท า
กิจกรรม
ของอบต. 

ปีละ 1 ครั้ง -อบต.ตอบแทนประชาชน
เพื่อประชาชน 
-โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น 
-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 

ส านักงาน
ปลัด 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

 

 

แบบ ยท. 04 


