
ยท.04

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ตามพันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล เปูาประสงค์ 60 61 62 63 การพัฒนา ระดับกลยุทธ์ ของเปูาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ จังหวัด บ้านเป็ด (ตัวชี้วัดรวม)

จังหวัด

การพฒันาเศรษฐกจิ การพัฒนา การพัฒนา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้าน 1. ประชาชน 200 200 200 200 1. ส่งเสริม สนับสนุน 1.1จ านวนของ อย่างน้อย โครงการส่งเสริมการเกษตร กองสวสัดิการ ทุกส่วนราชการ

ให้มีความมั่นคง ศักยภาพการ เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพให้กับ นักเรียน นักศึกษา ทางการเกษตร อบรม ประชาชนมอีาชีพเสริม 200 คน/ปี และกลุ่มอาชีพตามหลัก สังคม

และมีความสามารถ ผลิตการค้าฯ การค้าและ ประชาชน ในพื้นที่พัฒนา มีอาชีพเสริมและ ใหค้วามรู้ด้านการประกอบ เพิ่มขึ้น ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ทางการแข่งขัน  การท่องเที่ยว และสร้างแหล่งท่องเที่ยว มีรายได้เพิม่มากขึ้น 1 1 1 อาชีพและเพิ่มรายได้ 1โครงการ/ปี โครงการพัฒนาและ

  การส่งเสริม  ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก 2. ภูมิทัศน์ภายใน 1.2 จ านวนนักเรียน ส่งเสริมอาชีพฯ ส านักปลัด ทุกส่วนราชการ

การค้า การลงทนุ อย่างแพร่หลาย เขต ต.บ้านเป็ด 250 250 250 250 นักศึกษาในเขต อย่างน้อย โครงการจ้างนักเรียน/

และพัฒนา บริเวณริมบึง ต.บ้านเป็ดมีรายได้ 250 คน/ปี นักศึกษาท างานในช่วง

อตุสาหกรรมให้ หนองโคตรได้รับ ระหวา่งปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน

เป็นมิตรต่อ การพฒันา ปรับปรุง 1 1 1 1 2.ประชาสัมพันธ์และจัด 2.1จ านวนแหล่ง 1คร้ัง/ปี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กองการศึกษา ทุกส่วนราชการ

ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสวยงาม กิจกรรมการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวที่ได้รับ และสถานที่ท่องเที่ยว กองช่าง

 เพื่อเป็นแหล่ง การปรับปรุง ในเขตเทศบาล

การเพิ่ม ท่องเที่ยว 1 1 1 1 2.2 ร้อยละของนัก 1 โครงการ/ปี โครงการส่งเสริมการ

ศักยภาพ ท่องเที่ยวที่มาร่วม ท่องเที่ยวของเทศบาล กองการศึกษา ทุกส่วนราชการ

การท่องเที่ยว 1 1 1 1 ร่วมกิจกรรมเพิ่ม 1 คร้ัง/ปี โครงการแข่งขัน

 ขึ้นทุกปี ความเร็วทางน้ า

ค่าเปูาหมาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เทศบาลต าบลบา้นเปด็

Banped Subdistrict Municipality

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2560-2563

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบา้นเปด็



ยท.04

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ตามพันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล เปูาประสงค์ 60 61 62 63 การพัฒนา ระดับกลยุทธ์ ของเปูาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ จังหวัด บ้านเป็ด (ตัวชี้วัดรวม)

จังหวัด

ค่าเปูาหมาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

การพฒันาคุณภาพคน การเตรียม การพัฒนาคน 1.เพือ่ให้ประชาชนมีคุณภาพ 1.ประชาชนมี 48 48 48 48 1.ส่งเสริม สนับสนุน 1.1 ควบคุมการ พื้นที่สามารถ โครงการปูองกันและ ส านักปลัด ทุกส่วนราชการ

และสังคมที่มคุีณภาพ ความพร้อมกลุ่ม และสังคมที่มี ชีวิตที่ดีและอยู่ในสภาพ คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบาดของโรค ควบคุมการ ควบคุมโรคติดต่อตาม กองสาธารณสุข

 จังหวัดเพื่อเข้า คุณภาพ แวดล้อมที่ดี และห่างไกลโรค ประชาชนใหท้ั่วถึง ครอบคลุม ได้ภายใน 48 ชม. ระบาด 48ชม. ฤดูกาล กองสวสัดิการฯ

การบริหารจัดการ สู่ประชาคม  2.ภาคประชาชนมีความ 2.การมีส่วนร่วม 90 90 90 90 2.ส่งเสริม สนับสนุน การให้ 2.1จ านวนผู้สูงอายุ กลุ่มเปูาหมาย โครงการส่งเสริมสุขภาพ กองการศึกษา

ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ เข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน ของประชาชนใน ความชว่ยเหลือสงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ได้รับการส่ง และติดตามเยี่ยมผู้ปุวย กองวิชาการฯ

และส่ิงแวดล้อม อาเซียน การด าเนินงานกับเทศบาล การด าเนินงาน ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร ผู้ปวุยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เสริมร้อยละ เร้ือรัง ผู้สูงอายุกลุ่ม

สู่ความยั่งยืน  3.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ กับเทศบาล ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมได้รับการ 90 ติดบ้าน ติดเตียงและ

 ด้านการปูองกันและ 3.ประสิทธภิาพใน ทางสังคม สงเคราะห์ ผู้ปุวยเอดส์

บรรเทาสาธารณภัย การปูองกันและ 2000 2000 2000 2000 3.ส่งเสริม สนับสนุน 2.2จ านวนผู้สูงอายุ 2,000 คน โครงการส่งเสริมศักยภาพ

บรรเทาสาธารณภยั การแกไ้ขปญัหายาเสพติด ผู้พิการ พึงพอใจ และจัดสวัสดิการแก่ผู้

ให้กับประชาชน ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับ พงึพอใจในการบริการ สูงอายุและผู้พิการในเขต

ในเขตเทศบาล การดูแล ทต.บ้านเป็ด

12 12 12 12 4.การส่งเสริม สนับสนุน 3.1ร้อยละของประชาชน 12 แห่ง โครงการรณรงค์และ

การปรับปรุงภมูิทศัน์ใหส้วยงาม ที่ร่วมรณรงค์ในการ ปูองกันยาเสพติดใน

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สถานศึกษา

และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลต าบลบา้นเปด็

Banped Subdistrict Municipality

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2560-2563

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบา้นเปด็



ยท.04

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ตามพันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล เปูาประสงค์ 60 61 62 63 การพัฒนา ระดับกลยุทธ์ ของเปูาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ จังหวัด บ้านเป็ด (ตัวชี้วัดรวม)

จังหวัด

ค่าเปูาหมาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

การพฒันาคุณภาพคน การเตรียม การพัฒนาคน 1.เพือ่ให้ประชาชนมีคุณภาพ 1.ประชาชนมี 1 1 1 1 5.การส่งเสริมความเขม้แขง็ 3.2จ านวนโครงการ 1 คร้ัง/ปี โครงการอุดหนุนศูนย์ ส านักปลัด ทุกส่วนราชการ

และสังคมที่มคุีณภาพ ความพร้อมกลุ่ม และสังคมที่มี ชีวิตที่ดีและอยู่ในสภาพ คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น และพัฒนากระบวนการมี แกไ้ขปัญหาและปูองกนั ปฏิบัติการ (ศป.ปส.อ.เมืองขก) กองสาธารณสุข

 จังหวัดเพื่อเข้า คุณภาพ แวดล้อมที่ดี และห่างไกลโรค 2 2 2 2 ส่วนร่วมของประชาชน ยาเสพติดภายใน 2คร้ัง/ปี โครงการจัดงานรัฐพิธี กองสวสัดิการฯ

การบริหารจัดการ สู่ประชาคม  2.ภาคประชาชนมีความ 2.การมีส่วนร่วม 6.การปอูงกนัและบรรเทา ชุมชน ต่างๆ กองการศึกษา

ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ เข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน ของประชาชนใน สาธารณภัยและรักษาความ 3.3จ านวนเด็ก/เยาวชน กองวิชาการฯ

และส่ิงแวดล้อม อาเซียน การด าเนินงานกับเทศบาล การด าเนินงาน ปลอดภัย และประชาชนที่เกี่ยวข้อง

สู่ความยั่งยืน  3.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ กับเทศบาล 1 1 1 1 กับยาเสพติดมีจ านวน 1 คร้ัง/ปี โครงการค่ายเยาวชน

 ด้านการปูองกันและ 3.ประสิทธภิาพใน ลดน้อยลง

บรรเทาสาธารณภัย การปูองกันและ 23 23 23 23 4.1จ านวนกจิกรรม 23 หมู่บ้าน โครงการท้องถิ่นไทย

บรรเทาสาธารณภยั ด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมใจภักด์ิ

ให้กับประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ รักษ์พื้นที่สีเขียว

ในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

23 23 23 23 4.2ปัญหามลภาวะ 23 หมู่บ้าน โครงการบริหารจัดการ

ในชุมชนลดลง ส่ิงแวดล้อมและเฝูาระวงั

แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม

เทศบาลต าบลบา้นเปด็

Banped Subdistrict Municipality

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2560-2563

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบา้นเปด็



ยท.04

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ตามพันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล เปูาประสงค์ 60 61 62 63 การพัฒนา ระดับกลยุทธ์ ของเปูาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ จังหวัด บ้านเป็ด (ตัวชี้วัดรวม)

จังหวัด

ค่าเปูาหมาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

การพฒันาคุณภาพคน การเตรียม การพัฒนาคน 1.เพือ่ให้ประชาชนมีคุณภาพ 1.ประชาชนมี 130 130 130 130 5.1 จ านวนของผู้ 130คน/เดือน โครงการเสริมสร้างความ ส านักปลัด ทุกส่วนราชการ

และสังคมที่มคุีณภาพ ความพร้อมกลุ่ม และสังคมที่มี ชีวิตที่ดีและอยู่ในสภาพ คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น เข้าร่วมประโครงการ เข้มแข็งให้กับชุมชน กองสาธารณสุข

 จังหวัดเพื่อเข้า คุณภาพ แวดล้อมที่ดี และห่างไกลโรค สร้างความเข้มแข็ง กองสวสัดิการฯ

การบริหารจัดการ สู่ประชาคม  2.ภาคประชาชนมีความ 2.การมีส่วนร่วม ให้กับประชาชน กองการศึกษา

ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ เข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน ของประชาชนใน 75 75 75 75 5.2ร้อยละของจ านวน ร้อยละ 75 โครงการจดัท าแผนพัฒนา กองวิชาการฯ

และส่ิงแวดล้อม อาเซียน การด าเนินงานกับเทศบาล การด าเนินงาน โครงการจากแผนชุมชน เทศบาล

สู่ความยั่งยืน  3.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ กับเทศบาล ที่น ามาบรรจุใน

 ด้านการปูองกันและ 3.ประสิทธภิาพใน แผนพัฒนาเทศบาล

บรรเทาสาธารณภัย การปูองกันและ 140 140 140 140 5.3 จ านวนของผู้ 140 คน โครงการประชุมเชิง

บรรเทาสาธารณภยั เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติการเพื่อจัดท า

ให้กับประชาชน เพือ่จัดท าแผนชุมชน แผนชุมชน

ในเขตเทศบาล 90 90 90 90 5.4 ร้อยละของ ร้อยละ 90 โครงการติดตามและ

การติดตามแผนพัฒนา ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

23 23 23 23 6.1ระยะเวลาในการ 23 หมู่บ้าน โครงการปูองกันและ

ออกระงับอัคคีภัย รักษาความปลอดภัยใน

หลังได้รับแจ้งเหตุ ชีวติและทรัพยสิ์นของ

ประชาชนของทางราชการ
เทศบาลต าบลบา้นเปด็

Banped Subdistrict Municipality

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2560-2563

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบา้นเปด็



ยท.04

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ตามพันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล เปูาประสงค์ 60 61 62 63 การพัฒนา ระดับกลยุทธ์ ของเปูาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ จังหวัด บ้านเป็ด (ตัวชี้วัดรวม)

จังหวัด

ค่าเปูาหมาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

การพฒันาคุณภาพคน การเตรียม การพัฒนาคน 1.เพือ่ให้ประชาชนมีคุณภาพ 1.ประชาชนมี 20 20 20 20 6.2จ านวน อปพร. ปีละ 20 คน โครงการฝึกอบรมอาสา ส านักปลัด ทุกส่วนราชการ

และสังคมที่มคุีณภาพ ความพร้อมกลุ่ม และสังคมที่มี ชีวิตที่ดีและอยู่ในสภาพ คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ที่ผ่านการฝึกอบรม สมัครปูองกันภัยฝุาย กองสาธารณสุข

 จังหวัดเพื่อเข้า คุณภาพ แวดล้อมที่ดี และห่างไกลโรค และผ่านเกณฑ์ พลเรือน กองสวสัดิการฯ

การบริหารจัดการ สู่ประชาคม  2.ภาคประชาชนมีความ 2.การมีส่วนร่วม มาตรฐาน กองการศึกษา

ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ เข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน ของประชาชนใน 200 200 200 200 200 คน/ปี โครงการฝึกซ้อมแผน กองวิชาการฯ

และส่ิงแวดล้อม อาเซียน การด าเนินงานกับเทศบาล การด าเนินงาน ปูองกันและระงับอัคคี

สู่ความยั่งยืน  3.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ กับเทศบาล ภัย อพยพหนีไฟฯ

 ด้านการปูองกันและ 3.ประสิทธภิาพใน 2 2 2 2 6.3 จ านวนอบุัติเหตุ 2 คร้ัง/ปี โครงการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย การปูองกันและ เป็นศูนย์ ลดอุบัติเหตุทางถนน

บรรเทาสาธารณภยั (ช่วงเทศกาลฯ)

ให้กับประชาชน 23 23 23 23 23 หมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหา

ในเขตเทศบาล น้ ามท่วมและปัญหา

ภยัแล้ง อคัคีภยั วาตภยัฯ

เทศบาลต าบลบา้นเปด็

Banped Subdistrict Municipality

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2560-2563

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบา้นเปด็



ยท.04

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ตามพันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล เปูาประสงค์ 60 61 62 63 การพัฒนา ระดับกลยุทธ์ ของเปูาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ จังหวัด บ้านเป็ด (ตัวชี้วัดรวม)

จังหวัด

ค่าเปูาหมาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

การเพิ่มศักยภาพของ การเตรียม การพัฒนาเมือง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 1.โครงสร้างพืน้ฐาน 23 23 23 23 1.ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย 1.1จ านวนถนน/ 23 หมู่บ้าน โครงการก่อสร้างถนน/ ส านักปลัด ทุกส่วนราชการ

เมืองเพื่อเชื่อมโยง ความพร้อมกลุ่ม และชมุชนน่าอยู่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ าได้รับ ท่อระบายน้ าในเขต กองช่าง

โอกาสจากกลุ่ม จังหวัดเพื่อเข้า  ระบบสาธารณูปโภค เพื่อ สาธารณูปโภค และท่อระบายน้ า การก่อสร้าง/ปรับปรุง ต าบลบ้านเป็ด กองการศึกษา

ประเทศอนุภูมิภาค สู่ประชาคม ใหม้ีความสะดวก รวดเร็วและ ได้มาตรฐาน 23 23 23 23 2.จดัวางระบบสาธารณูปโภค /ขยาย/ซ่อมแซม 23 หมู่บ้าน โครงการปรับปรุงซ่อมแซม กองสาธารณสุข

ลุ่มน้ าโขง เศรษฐกิจ ปลอดภัย ซ่ึงจะเป็นการ ครอบคลุม ทั่วถึง และสาธารณูปการให้ บ ารุงรักษาตามแบบ ทรัพย์สินที่ดินและ

 อาเซียน รองรับการเข้าสู่ประชาคม 2.ส่ิงปลูกสร้างอื่น ครอบคลุม ทั่วถึงและเพยีงพอ มาตรฐานงานทาง ส่ิงก่อสร้างฯ

 อาเซียน ในเขตเทศบาล 3.พัฒนา กอ่สร้าง ปรับปรุง ส าหรับ อปท.

ต าบลบ้านเป็ด 23 23 23 23 บ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างอื่น 2.1 จ านวน 23 หมู่บ้าน โครงการปรับปรุง

ได้มาตรฐานพร้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน พื้นที่ของการขยาย ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ

ต่อการใช้งาน เขตต าบลบ้านเป็ด เขตไฟฟูาในเขต

1 1 1 1 ต าบลบ้านเป็ด 1 โครงการ/ปี โครงการอุดหนุนไฟฟูา

2.2ะจ านวน ส่วนภมูิภาค จ.ขอนแกน่

พื้นที่ของการขยาย

เขตประปาในเขต

1 1 1 1 ต าบลบ้านเป็ด โครงการปรับปรุงห้อง

เรียนคอมพิวเตอร์

เทศบาลต าบลบา้นเปด็

Banped Subdistrict Municipality

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2560-2563

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบา้นเปด็



ยท.04

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ตามพันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล เปูาประสงค์ 60 61 62 63 การพัฒนา ระดับกลยุทธ์ ของเปูาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ จังหวัด บ้านเป็ด (ตัวชี้วัดรวม)

จังหวัด

ค่าเปูาหมาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

การเพิ่มศักยภาพของ การเตรียม การพัฒนาเมือง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 1.โครงสร้างพืน้ฐาน 1 1 1 1 3.1จ านวนส่ิง 1คร้ัง/ปี โครงการก่อสร้างสนาม ส านักปลัด ทุกส่วนราชการ

เมืองเพื่อเชื่อมโยง ความพร้อมกลุ่ม และชมุชนน่าอยู่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ ปลูกสร้างอื่นที่ได้รับ กีฬาโรงเรียนเทศบาลฯ กองช่าง

โอกาสจากกลุ่ม จังหวัดเพื่อเข้า  ระบบสาธารณูปโภค เพื่อ สาธารณูปโภค 1 1 1 1 การก่อสร้าง/ปรับปรุง 1 คร้ัง/ปี โครงการสถานที่ล้างรถ กองการศึกษา

ประเทศอนุภูมิภาค สู่ประชาคม ใหม้ีความสะดวก รวดเร็วและ ได้มาตรฐาน /ซ่อมแซม บ ารุง และลานจอดรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุข

ลุ่มน้ าโขง เศรษฐกิจ ปลอดภัย ซ่ึงจะเป็นการ ครอบคลุม ทั่วถึง 2 2 2 2 รักษา ได้มาตรฐาน 2คร้ัง/ปี โครงการบ ารุงรักษาและ

 อาเซียน รองรับการเข้าสู่ประชาคม 2.ส่ิงปลูกสร้างอื่น และพร้อมต่อการ ปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้างฯ

 อาเซียน ในเขตเทศบาล 1 1 1 1 ใช้งาน 1คร้ัง/ปี โครงการกอ่สรางลานอเนก

ต าบลบ้านเป็ด ประสงงค์และออกก าลังกาย

ได้มาตรฐานพร้อม

ต่อการใช้งาน

เทศบาลต าบลบา้นเปด็

Banped Subdistrict Municipality

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2560-2563

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบา้นเปด็



ยท.04

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ตามพันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล เปูาประสงค์ 60 61 62 63 การพัฒนา ระดับกลยุทธ์ ของเปูาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ จังหวัด บ้านเป็ด (ตัวชี้วัดรวม)

จังหวัด

ค่าเปูาหมาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

การพัฒนาคุณภาพ การเตรียม ด้านการศึกษา 1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา 1.ประชาชนทุก 100 100 100 100 1.ส่งเสริม พัฒนาและ 1.1ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 100 โครงการอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา ทุกส่วนราชการ

คนและสังคมสู่ ความพร้อมกลุ่ม กฬีา นันทนาการ ของศูนย์พัฒนาเด็ก โรงเรียน ระดับมีการศึกษา 1 1 1 1 สนับสนุนการจัดการศึกษา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 คร้ัง/ปี โครงการส่งเสริมการ

ชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดเพื่อเข้า ศาสนา ศิลป- เทศบาลบ้านเป็ดและประชาชน ได้เรียนรู้ทั้งใน ทีมีคุณภาพในทุกระดับ 1.2จ านวนกิจกรรมที่ เรียนรุ้ผู้ด้อยโอกาส

 สู่ประชาคม วฒันธรรม จารีต ทุกระดับอย่างทั่วถึง เป็นการ และนอกระบบ ทั้งในและนอกระบบ เกีย่วกับการส่งเสริม/ ผู้มีความเป็นเลิศทาง

เศรษฐกิจ ประเพณีและ รองรับการเข้าสู่ประชาคม 2.ศาสนา ศิลป- 2.ส่งเสริม สนับสนุน สนับสนุนด้านการศึกษา วิชาการ และผู้มีทักษะ

อาเซียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาเซียน วฒันธรรม จารีต กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม 2.1จ านวนกจิกรรม ทางด้านกีฬา

  2.ส่งเสริม ปลูกฝังให้ ประเพณีและ 1 1 1 1 จารีตประเพณีและ ด้านการส่งเสริม 1คร้ัง/ปี โครงการส่งเสริมการ

ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ได้รับการสืบทอด 3.ส่งเสริม สนับสนุน จารีตประเพณีและ และปราชญ์ชาวบ้าน

3.เยาวชน/ประชาชน 1 1 1 1 การกีฬา นันทนาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1คร้ัง/ปี โครงการงานประเพณี

ให้ความสนใจและ กิจกรรมเด็ก เยาวชน 2.2ร้อยละของกลุ่ม ลอยกระทง

เข้าร่วมกิจกรรม 1 1 1 1 และประชาชน เปูาหมายที่เข้า 1คร้ัง/ปี โครงการงานประเพณี

ทางด้านกีฬากับ ร่วมกิจกรรมด้าน สงกรานต์

ทางเทศบาล 23 23 23 23 ศิลปวัฒนธรรม 23 หมู่บ้าน โครงการอุดหนุนจัดงาน

จารีตประเพณีและ ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีของท้องถิ่น

1 1 1 1 1คร้ัง/ปี โครงการถวายเทียนพรรษา
เทศบาลต าบลบา้นเปด็

Banped Subdistrict Municipality

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2560-2563

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบา้นเปด็



ยท.04

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ตามพันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล เปูาประสงค์ 60 61 62 63 การพัฒนา ระดับกลยุทธ์ ของเปูาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ จังหวัด บ้านเป็ด (ตัวชี้วัดรวม)

จังหวัด

ค่าเปูาหมาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

การพัฒนาคุณภาพ การเตรียม ด้านการศึกษา 1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา 1.ประชาชนทุก 80 80 80 80 3.1ร้อยละของ 80 โครงการส่งเสริมกิจกรรม กองการศึกษา ทุกส่วนราชการ

คนและสังคมสู่ ความพร้อมกลุ่ม กฬีา นันทนาการ ของศูนย์พัฒนาเด็ก โรงเรียน ระดับมีการศึกษา กิจกรรม/โครงการ ศูนยเ์ยาวชน ทต.บ้านเป็ด

ชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดเพื่อเข้า ศาสนา ศิลป- เทศบาลบ้านเป็ดและประชาชน ได้เรียนรู้ทั้งใน 1 1 1 1 ด้านการส่งเสริม 1 คร้ัง/ปี โครงการแข่งขันกีฬา

 สู่ประชาคม วฒันธรรม จารีต ทุกระดับอย่างทั่วถึง เป็นการ และนอกระบบ การกฬีา/นันทนาการ ชุมชนสัมพันธ์ 

เศรษฐกิจ ประเพณีและ รองรับการเข้าสู่ประชาคม 2.ศาสนา ศิลป- /กิจกรรมเด็ก เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

อาเซียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาเซียน วฒันธรรม จารีต 80 80 80 80 เยาวชนและประชาชน 80 โครงการแข่งขันบ้านเป็ด

  2.ส่งเสริม ปลูกฝังให้ ประเพณีและ มินิมาราธอน

ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี โครงการจัดงานวันเด็ก

สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ได้รับการสืบทอด แห่งชาติ

3.เยาวชน/ประชาชน 2 2 2 2 2 คร้ัง/ปี โครงการจัดหาอุปกรณ์

ให้ความสนใจและ กีฬา

เข้าร่วมกิจกรรม

ทางด้านกีฬากับ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี โครงการฝึกทักษาะพื้น,

ทางเทศบาล ฐานการเล่นกีฬาสากล

เทศบาลต าบลบา้นเปด็

Banped Subdistrict Municipality

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2560-2563

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบา้นเปด็



ยท.04

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ตามพันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล เปูาประสงค์ 60 61 62 63 การพัฒนา ระดับกลยุทธ์ ของเปูาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ จังหวัด บ้านเป็ด (ตัวชี้วัดรวม)

จังหวัด

ค่าเปูาหมาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

การพัฒนาการ การเตรียม ด้านการพัฒนา เพือ่พฒันาประสิทธภิาพการ ทต.บ้านเป็ดมี 150 150 150 150 1.ส่งเสริมและพัฒนา 1.1ร้อยละของ 150 คน โครงการฝึกอบรมและ ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ

บริหารภาครัฐ ความพร้อมกลุ่ม ระบบบริหาร จัดการ การบริหารงานของ ศักยภาพในการ ทักษะความรู้ความ จ านวนพนักงาน ทัศนศึกษาดูงานของ

 จังหวัดเพื่อเข้า จัดการที่ดีตาม ทต.บ้านเป็ด ให้มีความถูกต้อง ท างาน ภายใต้ สามารถในการ เทศบาลที่ผ่าน คณะผู้บริหาร สท พนง.

สู่ประชาคม หลักธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ กฎหมาย มติคณะ 80 80 80 80 ท างานของบุคลากร การฝึกอบรม 80 คน/ปี โตรงการศึกษาดุงานด้าน

เศรษฐกิจ  รัฐมนตรี ระเบียบ 2.พัฒนาปรับปรุง 1.2ร้อยละของ การบริหารงานสารบรรณ

อาเซียน และหนงัสือส่ังการ ระบบการให้บริการ จ านวนสมาชิก และสารสนเทศ

 โดยเคร่งครัด 1 1 1 1 ประชาชนเปิดโอกาส สภาเทศบาลที่ 1 โครงการ/ปี โครงการอดุหนนุศูนยร์วม

และช่องทางการให้ ผ่านการฝึกอบรม ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ

ประชาชนได้รับรู้ 1.3เทศบาลมี หรือการจ้างของ อปท.

ข้อมูลข่าวสาร ระบบฐานข้อมูล เมืองขอนแก่น

3.พัฒนาและจัดหา ที่ดี

200 200 200 200 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 1.4ร้อยละของ 200 คน โครงการฝึกอบรมทักษะ

ให้เหมาะสมเพียงพอ บุคลากรมีทักษะ การใช้วิทยุส่ือสาร

100 100 100 100 ส าหรับการปฏิบัติงาน ดีในการใช้ ร้อยละ 100 โครงการพฒันาบคุลากร

โปรแกรมพื้นฐาน ของโรงเรียนทต.บ้านเป็ด

เทศบาลต าบลบา้นเปด็

Banped Subdistrict Municipality

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2560-2563

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบา้นเปด็



ยท.04

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ตามพันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล เปูาประสงค์ 60 61 62 63 การพัฒนา ระดับกลยุทธ์ ของเปูาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ จังหวัด บ้านเป็ด (ตัวชี้วัดรวม)

จังหวัด

ค่าเปูาหมาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

การพัฒนาการ การเตรียม ด้านการพัฒนา เพือ่พฒันาประสิทธภิาพการ ทต.บ้านเป็ดมี 80 80 80 80 2.1 ร้อยละของ ร้อยละ 80 โครงการรณรงค์ประชา ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ

บริหารภาครัฐ ความพร้อมกลุ่ม ระบบบริหาร จัดการ การบริหารงานของ ศักยภาพในการ ผู้มาช าระภาษีเพิ่มขึ้น สัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

 จังหวัดเพื่อเข้า จัดการที่ดีตาม ทต.บ้านเป็ด ให้มีความถูกต้อง ท างาน ภายใต้ /จ านวนลูกหนี้ลดลง

สู่ประชาคม หลักธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ กฎหมาย มติคณะ จากปงีบประมาณทีผ่่านมา

เศรษฐกิจ  รัฐมนตรี ระเบียบ 12 12 12 12 2.2 จ านวนคร้ัง 12คร้ัง/ปี โครงการจัดท าส่ือ

อาเซียน และหนงัสือส่ังการ ของการจัดท าส่ือ ประชาสัมพันธ์ผลงาน

 โดยเคร่งครัด ประชาสัมพันธ์ ผลงานต่างๆของเทศบาล

90 90 90 90 3.2ร้อยละหรือ ร้อยละ90 โครงการจัดหาครุภัณฑ์

จ านวนอุปกรณ์ ต่างๆ

ที่ได้รับการพัฒนา

เทศบาลต าบลบา้นเปด็

Banped Subdistrict Municipality

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2560-2563

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบา้นเปด็


