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สวนที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร
เทศบาลตําบลมะเขือแจไดจัดทําแผนพัฒนาโดยกําหนดวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
ไว 5 ยุทธศาสตร รวม 13 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
แบบ ยท.03
วิสัยทัศน

“เมืองนาอยู

คูเกษตรและอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมล้ําเลิศ เชิดชูคุณธรรม นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1. ดานการคมนาคม
2. ดานการบริหารจัดการน้ํา
3. ดานการบริการสิ่งกอสรางสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1. ดานเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม
2. ดานการสังคมสงเคราะห และการสวัสดิการ
3. ดานการสาธารณสุข
4. ดานการสรางความปลอดภัยในชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการ นันทนาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1. ดานการศึกษา การกีฬา และการนันทนาการ
2. ดานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2. ดานการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการควบคุมมลภาวะ
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การรักษาความสงบเรียบรอย และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
5.1 การพัฒนาทองถิ่น และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย
5.2 การรักษาความสงบเรียบรอย และการปกปองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย
พันกิจ
1. ปรับปรุง กอสรางเสนทางการคมนาคม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่อพัฒนา
เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ
2. สงเสริมการสังคมสงเคราะห สวัสดิการ การสาธารณสุข การศึกษา การนันทนาการ และการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. สงเสริมการศาสนา อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อคงไวซึ่งความ
เปนอัตลักษณ
4. อนุรักษ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และควบคุมมิใหมีการกระทําความผิดอันกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมโดยการปรับปรุงขอระเบียบและการบังคับใช
5. พัฒนาทองถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย และใหความสําคัญตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
เปาประสงคและตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
เปาประสงค
1. พัฒนาเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการโดยปรับปรุง กอสรางเสนทางการคมนาคม
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยสงเสริมการสังคม สงเคราะห
สวัสดิการ การสาธารณสุข การศึกษา การนันทนาการ และ
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแบบบูรณาการ
3. สงเสริมการศึกษา นันทนาการ การศาสนา 1. พัฒนาดานการศึกษาการนันทนา การศาสนา ศิลปะ
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ทองถิ่นเพื่อคงไวซึ่งความเปนอัตลักษณ
4. อนุรักษ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ 1. อางเก็บน้ําแมตีบ/ลําน้ําแมกวง/แหลงกักเก็บน้ํา ไดรับการ
ควบคุม มิใหมีการกระทําความผิดอันกอให อนุรักษฟนฟู
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยการปรับปรุง 2. ทรัพยากรปาไมไดรับการคุมครอง และเฝาระวังมิใหมีการ
ขอระเบียบและการบังคับใช
ทําลาย
3. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยาง
เหมาะสม
5. พัฒนาทองถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย 1. ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และใหความสําคัญตอสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
2. การปกปอง ยกยอง เชิดชูและธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
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4.2 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ และหนวยงานรับผิดชอบหลัก
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 การคมนาคม
1. เสนทางการคมนาคมไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง
1.2 การบริหารจัดการน้ํา
2. การบริหารจัดการน้ําไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง
1.3 การบริการสิ่งกอสรางสาธารณูปโภค 3. การสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในตําบลไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง
สาธารณูปการ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
1. กลุมประชาชนทั่วไป ไดรับการพัฒนาความรูเพื่อตอยอดอาชีพ
เกษตรกรรม
2. เยาวชน ผูสูงอายุ กลุมสตรีและผูดอยโอกาส ไดรับการฝกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาการสรางรายได
3. การพัฒนาแหลงน้ํา และไฟฟาเพื่อการเกษตร
4. การพัฒนาศักยภาพผลผลิตดานการเกษตรกรรม
5. การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/เชิงอนุรักษ
2.2 การสังคมสงเคราะห และการสวัสดิการ 1. การสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดสที่ขึ้นทะเบียน
2. การสนับสนุนการดําเนินงานแกคณะกรรมการสตรีหมูบานในตําบลมะเขือแจ
3. การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลมะเขือแจ
2.3 การสาธารณสุข
1. จัดกิจกรรมปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอ
2. จัดกิจกรรมปองกัน ควบคุมโรคติดตอ
3. จัดกิจกรรมปองกัน ควบคุมการเกิดโรคระบาดในสัตว
4. จัดกิจกรรมเฝาระวัง ปองกันภาวะแทรกซอน ผูสูงอายุ/ผูปวยติดเตียง
5. จัดกิจกรรมดานการสุขาภิบาลในชุมชน

กองชาง

- สํานักปลัดเทศบาลฯ
- กองสวัสดิการฯ
- กองสาธารณสุขฯ
- สํานักปลัดเทศบาลฯ
- กองสวัสดิการฯ
- กองสาธารณสุขฯ
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44
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6. จัดกิจกรรมเฝาระวังคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคในชุมชน
7. การสนับสนุนการดําเนินงานดานการสาธารณสุขประจําหมูบาน
2.4 การสรางความปลอดภัยในชีวิต
1. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกูชีพ และ EMS
2. อบรมสรางความรูความเขาใจเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว และการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนใหแก คณะทํางานศูนยปฏิบัติการ คณะกรรมการดําเนินงาน OSCC และศูนยชวยเหลือ
สังคมตําบลมะเขือแจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การนันทนา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 การศึกษา การกีฬาและการนันทนาการ 1. บุคลากรดานการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ
2. เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาสงเสริมการเรียนรู
3. สงเสริมการกีฬา/นันทนาการ
4. สนับสนุนการดําเนินงานใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ
5. สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ใหแกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตําบลมะเขือแจ
3.2 การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 1. จัดกิจกรรมสงเสริม ดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และการศาสนา
2. สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
และภูมิปญญาทองถิ่น
ใหแกวัด/สํานักสงฆในตําบลมะเขือแจ
4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
4.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1. การอนุรักษ ฟนฟูอางเก็บน้ําแมตีบ ลําน้ําแมกวง และแหลงกักเก็บน้ําฯลฯ
2. ฝกอบรมใหความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. การดําเนินงานดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- สํานักปลัดเทศบาลฯ
- กองสาธารณสุขฯ
- กองสวัสดิการฯ
- สํานักปลัดเทศบาลฯ
- กองการศึกษา
- กองชาง

- สํานักปลัดเทศบาลฯ
- กองการศึกษา
- สํานักปลัดเทศบาลฯ
- กองสาธารณสุขฯ

44

45
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4.2 การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ 1. ควบคุม ปองกัน แกไข การเกิดมลภาวะอันเกิดจากครัวเรือน กิจการรานคา และการอุตสาหกรรม
การควบคุมมลภาวะ
2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การรักษาความสงบเรียบรอย และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย
5.1 การพัฒนาทองถิ่น และการบริหาร
1. จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนา
กิจการบานเมืองที่ดี ตามระบอบประชา
2. จัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ธิปไตย
3. สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และ การเผยแพรขอมูลขาวสารใหแก
สวนราชการอื่น
5.2 การรักษาความสงบเรียบรอย
1. ติดตาม ตรวจสอบมิใหมีการฝาฝนตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบรอยฯลฯ
และการปกปองสถาบันชาติ ศาสนา
2. พัฒนาศักยภาพดานการปองกันและรักษาความปลอดภัยใหแก อปพร.
พระมหากษัตริย
3. สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ ที่เกี่ยวกับยาเสพติด ใหแกสวนราชการอื่น
4. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ/ปกปองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

- สํานักปลัดเทศบาลฯ
- กองสาธารณสุขฯ
ทุกสวนราชการในสังกัด
ทต.มะเขือแจ
- สํานักปลัดเทศบาลฯ
- กองสาธารณสุขฯ
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4.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรกับกลยุทธการพัฒนาของเทศบาลตําบลมะเขือแจ
ยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.2560-2564 เทศบาลตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

แบบ ยท. 02

“เมืองนาอยู คูเกษตรและอุตสาหกรรม วัฒนธรรมล้ําเลิศ เชิดชูคณ
ุ ธรรม นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรับปรุง กอสรางเสนทางการ
คมนาคม การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ เพือ่ พัฒนา
เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ

พัฒนาเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1

สงเสริมการสังคมสงเคราะห
สวัสดิการ การสาธารณสุข
การศึกษา การนันทนาการ และ
การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินแบบบูรณาการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 2

กลยุทธที่ 1

กลยุทธที่ 1

กลยุทธที่ 2

กลยุทธที่ 2

กลยุทธที่ 3

กลยุทธที่ 3
กลยุทธที่ 4

สงเสริมการศึกษา
นันทนาการ การศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อคงไว
ซึ่งความเปนอัตลักษณ
ึ

สงเสริมการศึกษา นันทนาการ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อคงไวซึ่ง
ความเปนอัตลักษณ

อนุรักษ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และควบคุม
มิใหมีการกระทําความผิดอัน
กอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมโดยการปรับปรุงขอ
ระเบียบและการบังคับใช

พัฒนาทองถิ่นตามระบอบ
ประชาธิปไตย และใหความสําคัญ
ตอสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

อนุรักษ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และควบคุม
มิใหมีการกระทําความผิดอันกอ
ใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยการปรับปรุงขอระเบียบและ
การบังคับใช

พัฒนาทองถิ่นตามระบอบ
ประชาธิปไตย และใหความสําคัญ
ตอสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 4

กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2

กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 1

กลยุทธที่ 2

กลยุทธที่ 2
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