
 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-126- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที ่1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

25 - - - แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.๑ 

จ านวนสายทาง

ถนนที่ร้องขอและ

ไดร้ับการสนับสนุน

งบประมาณ

ก่อสร้างเพิ่มข้ึน 

- ๑) โครงการบูรณะเสริมผิว

ทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 

จากจุดเชื่อมหมู่ที่ 2 ถึงบ้าน

โรงวัวเชื่อม หมู่ที่ 5 ต าบล

สันกลาง ** (เสนอโดยชุมชน

บ้านโรงวัว) (จากแผนชุมชน 

ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 2) โครงการบูรณะซ่อมสร้าง

ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  

บริเวณหลังวัดโรงวัว ซ.7* 

(เสนอโดยชุมชนบ้านโรงวัว) 

(จากแผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 แบบ ยท.๐๔) 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-127- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพือ่การ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที ่๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.๑ 

จ านวนสายทาง

ถนนที่ร้องขอและ

ไดร้ับการสนับสนุน

งบประมาณ

ก่อสร้างเพิ่มข้ึน 

- 3)โครงการบูรณะซ่อมสร้าง

ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  

ฝั่งตะวันออก ล าเหมืองศรี

หมื่น ตอ่โครงการปี 2559 

** (เสนอโดยชุมชนบ้านน้ า

บ่อหลวง) (จากแผนชุมชน ปี 

60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 4)โครงการบูรณะซ่อมสร้าง

ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  

จุดบ้านนายชัยวรรณถึงวัดน้ า

บ่อหลวง ** (เสนอโดยชุมชน

บ้านน้ าบ่อหลวง) (จากแผน

ชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 แบบ ยท.๐๔) 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-128- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.๑ 

จ านวนรางระบาย

น้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กที่ไดม้าตรฐาน

เพิ่มข้ึน 

- 5)โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. แบบมีฝาปิด 

ถนนสายน้ าบอ่หลวง –ห้วย

โท้ง  ตัง้แต่จุดเชื่อมหมู่ที่  2 

– หมู่ที่ 10 * (เสนอโดย

ชุมชนบ้านแพะสันใหม)่  

(จากแผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

จ านวนสายทาง

ถนนที่ร้องขอและ

ไดร้ับการสนับสนุน

งบประมาณ

ก่อสร้างเพิ่มข้ึน 

- 6)โครงการบูรณะซ่อมสร้าง

ผิวทาง คสล. ถนนสายน้ าบอ่

หลวง –ห้วยโท้ง  ตัง้แต่

จุดเชื่อมหมู่ที่  2 – หมู่ที่ 10 

* (เสนอโดยชุมชนบ้านแพะ

สันใหม่) (จากแผนชุมชน ปี 

60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-129- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.๑ 

จ านวนสายทาง

ถนนที่ร้องขอและ

ไดร้ับการสนับสนุน

งบประมาณ

ก่อสร้างเพิ่มข้ึน 

- 7)โครงการบูรณะซ่อมสร้าง

ผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 

ซ.2 ตอ่จากโครงการในปี 

2559 ** (เสนอโดยชุมชน

บ้านจอมแจ้ง) (จากแผน

ชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

จ านวนรางระบาย

น้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กที่ไดม้าตรฐาน

เพิ่มข้ึน 

- 8)โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด

ถนนสายน้ าบอ่หลวง –ห้วย

โท้ง  ช่วงหมู่ที่ 4 * (เสนอ

โดยชุมชนบ้านจอมแจ้ง) 

(จากแผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-130- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.๑ 

จ านวนรางระบาย

น้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กที่ไดม้าตรฐาน

เพิ่มข้ึน 

- 9)โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด 

2 ข้างทางถนนสายน้ าบอ่

หลวง หมู่ที่ 2 – บ้านห้วย

โท้ง หมู่ที่ 8 ช่วงบ้านหนอง

ห้า * (เสนอโดยชุมชนบ้าน

หนองห้า) (จากแผนชุมชน ปี 

60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

จ านวน

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

เพิ่มข้ึน 

- 10)โครงการก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์ (ส าหรับเก็บ

ของ) * (เสนอโดยชุมชนบ้าน

หนองห้า) (จากแผนชุมชน ปี 

60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-131- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.๑ 

จ านวน

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

เพิ่มข้ึน 

- 11)โครงการปรับปรุงศาลา

อเนกประสงค์ (ห้องประชุม

หมู่บ้าน) * (เสนอโดยชุมชน

บ้านหนองห้า) (จากแผน

ชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

จ านวนสายทาง

ถนนที่ร้องขอและ

ไดร้ับการสนับสนุน

งบประมาณ

ก่อสร้างเพิ่มข้ึน 

- 12)โครงการบูรณะซ่อม

สร้างผิวทางแอสฟัลท์

คอนกรีต พร้อมรางระบาย

น้ าแบบมีฝาปิด บริเวณหลัง

ศาลา SML * (เสนอโดย

ชุมชนบ้านหนองไหว) (จาก

แผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-132- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.๑ 

จ านวน

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

เพิ่มข้ึน 

- 13)โครงการก่อสร้างลาน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

บริเวณฌาปณสถานบา้นหัว

ฝาย หมู่ที่ 7 ** (เสนอโดย

ชุมชนบ้านหัวฝาย) (จากแผน

ชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

จ านวนสายทาง

ถนนที่ร้องขอและ

ไดร้ับการสนับสนุน

งบประมาณ

ก่อสร้างเพิ่มข้ึน 

- 14)โครงการบูรณะซ่อม

สร้างผิวทาง คสล. ถนน

สายน้ าบอ่หลวง หมู่ที่ 2 – 

บ้านห้วยโท้ง หมู่ที่ 8 ช่วงบ้าน

ห้วยโท้ง * (เสนอโดยชุมชน

บ้านห้วยโท้ง) (จากแผน

ชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-133- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที ่1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.๑ 

จ านวนสายทาง

ถนนที่ร้องขอและ

ไดร้ับการสนับสนุน

งบประมาณ

ก่อสร้างเพิ่มข้ึน 

- 15)โครงการบูรณะซ่อม

สร้างผิวทาง คสล. ถนนสาย

หลักเข้าหมู่บ้านตลอดทั้งสาย 

* (เสนอโดยชุมชนบ้านตน้

แกว้) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 16)โครงการบูรณะซ่อมสร้าง

ผิวทาง คสล. ซ.5 * (เสนอ

โดยชุมชนบ้านสันเหนอื) 

(จากแผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-134- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที ่1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.๑ 

จ านวน

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

เพิ่มข้ึน 

- 17)โครงการก่อสร้างลาน

คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อตาก

พืชผลทางการเกษตร บ้านสัน

เหนอื หมู่ที่ 10 ** (เสนอโดย

ชุมชนบ้านสันเหนอื) (จาก

แผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

จ านวนสายทาง

ถนนที่ร้องขอและ

ไดร้ับการสนับสนุน

งบประมาณ

ก่อสร้างเพิ่มข้ึน 

- 18)โครงการบูรณะซ่อม

สร้างผิวทาง คสล. ซ.6,7 ** 

(เสนอโดยชุมชนบ้านสัน

เหนอื) (จากแผนชุมชน ปี 

60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-135- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.๑ 

จ านวนสายทาง

ถนนที่ร้องขอและ

ไดร้ับการสนับสนุน

งบประมาณ

ก่อสร้างเพิ่มข้ึน 

- 19)โครงการบูรณะซ่อมสร้าง

ผิวทาง คสล. ซ. 4 , 5  ** 

(เสนอโดยชุมชนบ้านหนอง

หวาย) (จากแผนชุมชน ปี 

60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 20)โครงการบูรณะซ่อมสร้าง

ผิวทาง คสล. ถนนสายน้ าบอ่

หลวง หมู่ที่ 2 – บ้านห้วยโท้ง 

หมู่ที่ 8 *** (เสนอโดยชุมชน 

หมู่ที่ 1-11) (จากแผน

ชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.๑ 

จ านวนสายทาง

ถนนที่ร้องขอและ

ไดร้ับการสนับสนุน

งบประมาณ

ก่อสร้างเพิ่มข้ึน 

- 21)โครงการบูรณะซ่อม

สร้างผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอ

นกรีต ถนนเลยีบคลอง

ชลประทาน 22 ซ้าย จุดบ้าน

น้ าบ่อหลวง ม.2 เชื่อมบ้านป่า

ตัน ม.4 สันกลาง *** (เสนอ

โดยชุมชน หมู่ที่ 1-11) 

(จากแผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

จ านวนสะพานที่

ร้องขอและไดร้ับ

การสนับสนุน

งบประมาณในการ

ก่อสร้าง/ซ่อมแซม

เพิ่มข้ึน 

- 22)โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล. ข้ามล าน้ าขาน หมู่ที่ 8 

บ้านห้วยโท้ง *** (เสนอโดย

ชุมชนบ้านห้วยโท้ง) (จาก

แผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-137- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยทุธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.๑ 

จ านวน

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

เพิ่มข้ึน 

- 23)โครงการก่อสร้างศูนย์

จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ชุมชน

ต าบลน้ าบอ่หลวง ภายในที่

ธรณีสงฆ์วัดโรงวัว หมู่ที่ 1 

*** (เสนอโดยชุมชนบ้านโรง

วัว) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 24)โครงการตดิต้ังท่อก๊าซ  

CBG ส าหรับครัวเรือนต าบล

น้ าบ่อหลวง * (เสนอโดย

ชุมชน หมู่ที่ 1-11)      

(จากแผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-138- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.๑ 

จ านวนสะพานที่

ร้องขอและไดร้ับ

การสนับสนุน

งบประมาณในการ

ก่อสร้าง/ซ่อมแซม

เพิ่มข้ึน 

- 25)โครงสร้างสะพานแขวน

ข้ามล าน้ าขานเพื่อการ

ท่องเที่ยว บ้านห้วยโท้ง หมู่ที่ 

8 ** (เสนอโดยชุมชนบ้าน

ห้วยโท้ง) (จากแผนชุมชน    

ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

5 - - - แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.2 

ขยายเขตระบบ

ไฟฟ้าสาธารณะ /

ไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตรเพิ่มข้ึน 

- 1)โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะล าเหมืองศรีหมื่น 

** (เสนอโดยชุมชนบ้านน้ า

บ่อหลวง) (จากแผนชุมชน   

ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-139- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.2 

ขยายเขตระบบ

ไฟฟ้าสาธารณะ /

ไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตรเพิ่มข้ึน 

- 2)โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เพื่อการเกษตร (ห้วยปู่วงศ์) 

** (เสนอโดยชุมชนบ้าน

หนองไหว) (จากแผนชุมชน 

 ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 3)โครงการจัดซือ้พร้อม

ตดิต้ังระบบเสยีงตามสาย

หมู่บ้าน * (เสนอโดยชุมชน

บ้านหัวฝาย) (จากแผนชุมชน 

ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 4)โครงการตดิต้ังอุปกรณ์

ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านตน้แก้ว  

** (เสนอโดยชุมชนบ้านตน้

แกว้) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 5)โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะภายในหมู่บ้าน  

บ้านตน้แก้ว   *** (เสนอโดย

ชุมชนบ้านตน้แก้ว) (จากแผน

ชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-140- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

1 - - - แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.3 

จ านวนเครื่องหมาย

สัญญาณจราจร 

เพิ่มข้ึน 

- 1)โครงการจัดซือ้ พร้อม

ตดิต้ังกระจกโค้ง (จ านวน 6 

จุด ) ** (เสนอโดยชุมชนบ้าน

หนองหวาย) (จากแผนชุมชน 

ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

11 - - - แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.4 

จ านวนแม่น้ า/

คลอง/ห้วย ที่ร้อง

ขอและไดร้ับการ

สนับสนุน

งบประมาณในการ

ด าเนินงานเพิ่มข้ึน 

- 1)โครงการก่อสร้างก าแพง

กันดนิ บ้านโรงวัว หมู่ที่ 1 

เชื่อม บ้านตน้แก้ว หมู่ที่ 9 ** 

(เสนอโดยชุมชนบ้านโรงวัว) 

(จากแผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-141- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.4 

จ านวนระบบ

ประปาหมู่บ้าน ที่

ร้องขอและไดร้ับ

การสนับสนุน

งบประมาณในการ

ด าเนินงานเพิ่มข้ึน 

- 2)โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า

ใส แบบ คสล. * (เสนอโดย

ชุมชนบ้านแพะสันใหม)่ (จาก

แผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 3)โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล 

บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 4 ** 

(เสนอโดยชุมชนบ้านจอม

แจ้ง) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 4)โครงการวางท่อจ่าย

น้ าประปาประจ าหมู่บ้าน บ้าน

ห้วยโท้ง หมู่ที่ 8 *(เสนอโดย

ชุมชนบ้านห้วยโท้ง) (จาก

แผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 5)โครงการขุดลอกบ่อเก็บน้ า

สาธารณะ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 

7 * (เสนอโดยชุมชนบ้านหัว

ฝาย) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-142- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.4 

จ านวนระบบ

ประปาหมู่บ้าน ที่

ร้องขอและไดร้ับ

การสนับสนุน

งบประมาณในการ

ด าเนินงานเพิ่มข้ึน 

- 6)โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล 

บ้านห้วยโท้ง หมู่ที่ 8  *

(เสนอโดยชุมชนบ้านห้วย

โท้ง) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 7)โครงการก่อสร้างระบบ

กรองน้ าประปา ประจ า

หมู่บ้าน และวา่งท่อ พีวซีี 

เข้าฌาปณสถาน บ้านตน้แก้ว 

หมู่ที่ 9*(เสนอโดยชุมชนบ้าน

ตน้แก้ว) (จากแผนชุมชน ปี 

60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 8)โครงการวางท่อจ่าย

น้ าประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง

หวาย หมู่ที่ 11  ** (เสนอ

โดยชุมชนบ้านหนองหวาย) 

(จากแผนชุมชน ปี 60) 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มขึน้ 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.4 

จ านวนสระ/บ่อ/บึง 

/ฝายชะลอน้ าที่ร้อง

ขอและไดร้ับการ

สนับสนุน

งบประมาณในการ

ด าเนินงานเพิ่มข้ึน 

- ๙)โครงการจัดท าฝายชะลอ

น้ า 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

จ านวนแม่น้ า/

คลอง/ห้วย ที่ร้อง

ขอและไดร้ับการ

สนับสนุน

งบประมาณในการ

ด าเนินงานเพิ่มข้ึน 

- ๑๐)โครงการพัฒนาแหลง่น้ า

ส าหรับอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- ๑๑)โครงการขุดลอกล าน้ า

แมข่านเพื่อแกไ้ขปัญหาภัย

แล้ง 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

การสร้าง พัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่

เพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 1.4 

จ านวนแม่น้ า/

คลอง/ห้วย ที่ร้อง

ขอและไดร้ับการ

สนับสนุน

งบประมาณในการ

ด าเนินงานเพิ่มข้ึน 

- ๑๒)โครงการขุดลอก   

ล าเหมืองเพื่อการเกษตร 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

จ านวนสระ/บ่อ/บึง 

/ฝายชะลอน้ าที่ร้อง

ขอและไดร้ับการ

สนับสนุน

งบประมาณในการ

ด าเนินงานเพิ่มข้ึน 

- ๑๓)โครงการขุดลอกอ่างเก็บ

น้ าสาธารณะ และผันน้ า

เหมืองไม้ไร่ลอ บ้านแพะสัน

ใหม่  หมู่ที่ 3 

กองช่าง อบต.  

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ประชาชนไดร้ับ

บริการดา้น

การศึกษาและ

คุณภาพชีวติอย่าง

ทั่วถึงเพิ่มข้ึน 

7 7 7 7 8แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.๑ 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริม

และพัฒนา

การศึกษาและการ

เรียนรู้ใน

สถานศึกษา

ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึง

พอใจ/การมีสว่น

ร่วม/ความรู้ความ

เข้าใจ 

- 1)โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 2)โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-146- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ/์ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ประชาชนไดร้ับ

บริการดา้น

การศึกษาและ

คณุภาพชีวติอย่าง

ทั่วถึงเพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.๑ 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริม

และพัฒนา

การศึกษาและการ

เรียนรู้ใน

สถานศึกษา

ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึง

พอใจ/การมีสว่น

ร่วม/ความรู้ความ

เข้าใจ 

- 3)โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดน้ าบอ่หลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ประชาชนไดร้ับ

บริการดา้น

การศึกษาและ

คุณภาพชีวติอย่าง

ทั่วถึงเพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.๑ 

มีเครือข่ายการ

ท างานภาค

ประชาชนเพื่อ

บูรณาเกี่ยวกับ

ภารกิจของ อบต.

เพิ่มข้ึน 

- 4) โครงการคารวาน

เสริมสร้างเด็กและเยาวชน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริม

และพัฒนา

การศึกษา และการ

เรียนรู้ในสถาน 

ศึกษาด าเนินการ

ตามกลุม่เป้าหมาย

และไดร้ับความพึง

พอใจ/การมีสว่น

ร่วม/ความรู้ความ

เข้าใจ 

- 5)โครงการจ้างนักเรียน 

นักศึกษาท างานช่วงปิดภาค

เรียน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-148- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ประชาชนไดร้ับ

บริการดา้น

การศึกษาและ

คุณภาพชีวติอย่าง

ทั่วถึงเพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.๑ 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริม

และพัฒนา

การศึกษา และการ

เรียนรูใ้นสถาน 

ศึกษาด าเนินการ

ตามกลุม่เป้าหมาย

และไดร้ับความพึง

พอใจ/การมีสว่น

ร่วม/ความรู้ความ

เข้าใจ 

- 6)โครงการอบรมศลีธรรม 

จริยธรรม นักเรียนในต าบล 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ประชาชนไดร้ับ

บริการดา้น

การศึกษาและ

คุณภาพชีวติอย่าง

ทั่วถึงเพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.๑ 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริม

และพัฒนา

การศึกษา และการ

เรียนรู้ในสถาน 

ศึกษาด าเนินการ

ตามกลุม่เป้าหมาย

และไดร้ับความพึง

พอใจ/การมีสว่น

ร่วม/ความรู้ความ

เข้าใจ 

- 7)โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาต ิ

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๘)โครงการจัดสร้างโรงเรียน

อนุบาล 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๙)โครงการจัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑ์ส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ประชาชนไดร้ับ

บริการดา้น

การศึกษาและ

คุณภาพชีวติอย่าง

ทั่วถึงเพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.๑ 

ร้อยละของความ

พึงพอใจของผู้

บริการและผู้ที่มี

สว่นได้สว่นเสียตอ่

การบริหารจัด

การศึกษาและ

สถานศึกษาระดับ

มากขึน้ไป 

- ๑๐)โครงการจัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑ์ส าหรับโรงเรียน

อนุบาล 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๑1)โครงการปรับปรุงอาคาร

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๑2)โครงการก่อสร้างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๑3)โครงการจัดซือ้ที่ดนิและ

ถมที่ดินส าหรับก่อสร้าง

อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 14)โครงการเพิ่ม

ประสทิธิภาพบุคลากร

ทางด้านการศึกษา 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 15)โครงการสง่เสริม

สถานศึกษาในต าบลน้ าบ่อ

หลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึง

พอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจเพิ่มข้ึน 

26 26 26 26 แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.2 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมทีส่ง่เ สร ิม

สุขภาวะ/การมีสว่น

ร่วม/ความพึงพอใจ/

ความรู้ความเข้าใจ 

- 1)โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคไขเลอืดออก 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 2) โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 3)โครงการป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 4)โครงการจัดวัสดุและ

ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพ  งาน

สาธารณสุข 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 5)โครงการป้องกันโรคเอดส์

ในชุมชน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 6)โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ

ระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที ่4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึง

พอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจเพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.2 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมทีส่ง่เ สร ิม

สุขภาวะ/การมีสว่น

ร่วม/ความพึงพอใจ/

ความรู้ความเข้าใจ 

- 7)โครงการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์การป้องกัน

โรคและดูแลสุขภาพของ

ประชาชน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 8)โครงการห่วงใยใสใ่จ

สุขภาพผู้พิการ 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 9)โครงการให้ความรู้เรื่อง

โภชนาการอาหารปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 10)โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพผู้น าในการดูแลดา้น

สุขภาพ 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 11)โครงการห่วงใยใสใ่จ

สุขภาพผู้สูงอาย ุ

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 12)โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 1 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-153- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการตาม

กลุม่เป้าหมายและ

ไดร้ับความพึง

พอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจเพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.2 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมทีส่ง่เ สร ิม

สุขภาวะ/การมีสว่น

ร่วม/ความพึงพอใจ/

ความรู้ความเข้าใจ 

- 13)โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 2 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 14)โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 3 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 15)โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 4 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 16)โครงการพฒันา

สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 5 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 17)โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 6 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 18)โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 7 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-154- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึง

พอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจเพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.2 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมทีส่ง่เ สร ิม

สุขภาวะ/การมีสว่น

ร่วม/ความพึงพอใจ/

ความรู้ความเข้าใจ 

- 19)โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 8 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 20)โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 9 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 21)โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 10 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 22)โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 11 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 23)โครงการจัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในงาน

การแพทย์ฉุกเฉิน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 24)โครงการจัดซือ้

รถพยาบาลฉุกเฉิน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-155- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึง

พอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจเพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.2 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมทีส่ง่เ สร ิม

สุขภาวะ/การมีสว่น

ร่วม/ความพึงพอใจ/

ความรู้ความเข้าใจ 

- 25)โครงการพัฒนาสุขภาพ

กายสุขภาพใจของผู้สูงอายุ 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๒6)สง่เสริมและสนับสนุน

การด าเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพองค์การ

บริหารสว่นต าบลน้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ทีด่ าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึง

พอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจเพิ่มข้ึน 

5 5 5 5 แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.3 

ผู้ประสบปัญหา

ไดร้ับความ

ช่วยเหลอืเบือ้งตน้

อย่างทันท่วงที 

- 1)โครงการสงเคราะห์ผู้

ประสบปัญหาทางสังคมกรณี

ฉุกเฉิน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-156- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที ่2 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึง

พอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจเพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.3 

ผู้ประสบปัญหา

ไดร้ับความ

ช่วยเหลอืเบือ้งตน้

อย่างทันท่วงที 

- 2)โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง

ชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๓)โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมทีส่ง่เ สร ิม

สุขภาวะ/การมีสว่น

ร่วม/ความพึงพอใจ/

ความรู้ความเข้าใจ 

- ๔)โครงการสง่เสริมการ

ด าเนินงานกองทุนสวัสดิการ

ในชุมชน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 5)โครงการเพื่อบูรณาการ

ดา้นการจัดสวัสดกิารสังคม

ในชุมชน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-157- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 5 

องค์กรมีขีดความ 

สามารถ ความ

พร้อม เครือข่ายใน

การป้องกัน 

บรรเทา สาธารณ

ภัย และการจัด

ระเบียบชุมชนให้แก่

ประชาชนเพิ่มข้ึน 

 

11 11 11 11 แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.4 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่

เสริมสร้างความ

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สนิของ

ประชาชน/การมี

สว่นร่วม/ความพึง

พอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจ 

- 1)โครงการจัดท าแผน

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 2)โครงการซ้อมแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 3)โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม ่

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 4)โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 5)โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม ่ อ าเภอสันป่า

ตอง จังหวัดเชียงใหม ่  

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-158- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 5 

องค์กรมีขีดความ 

สามารถ ความ

พร้อม เครือข่ายใน

การป้องกัน 

บรรเทา สาธารณ

ภยั และการจัด

ระเบียบชุมชนให้แก่

ประชาชนเพิ่มข้ึน 

 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.4 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่

เสริมสร้างความ

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สนิของ

ประชาชน/การมี

สว่นร่วม/ความพึง

พอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจ 

- 6)โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ อ าเภอสัน

ป่าตอง จังหวัดเชียงใหม ่

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 7)โครงการสงเคราะห์

ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัต ิ

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๘)โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๙)โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยหนาว 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๑๐)โครงการป้องกันอุทกภัย 

วาตภัยและโคลนถล่ม 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 11)โครงการขยายการตดิต้ัง

กล้องวงจรปิดในพืน้ที่ต าบล

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-159- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 4 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึง

พอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจเพิ่มข้ึน 

5 5 5 5 แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.5 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

บริหารจัดการขยะ

สิ่งปฏิกูล/การมีสว่น

ร่วม/ความพึงพอใจ/

ความรู้ความเข้าใจ 

- 1)โครงการอบรมคัดแยก

ขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 2)โครงการจ้างเหมาบริการ

จัดเก็บขนขยะมูลฝอยและ

ก าจัดในเขตพืน้ที่ อบต.น้ าบ่อ

หลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่เปิด

โอกาสให้ประชาชน

มีสว่นร่วมในการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม/

ความพึงพอใจ/

ความรู้ความเข้าใจ 

- 3)โครงการจัดท าแนวกันไฟ

อนุรักษ์ป่าชุมชนต าบลน้ าบ่อ

หลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-160- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 4 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึง

พอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจเพิ่มข้ึน 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.5 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่เปิด

โอกาสให้ประชาชน

มีสว่นร่วมในการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม/

ความพึงพอใจ/

ความรู้ความเข้าใจ 

- 4)โครงการปลูกจิตส านึกรัก

ผืนป่าในสถานศึกษา 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 5)โครงการรณรงค์ป้องกัน

ไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอก

ควัน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 6)โครงการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ลดการใช้

ถุงพลาสติกและโฟม 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 7)โครงการโรงเรียนอนุบาล

ปลอดขยะมูลฝอย 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 8)โครงการประดษิฐ์วัสดุเพื่อ

ใช้ในครัวเรือน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-161- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 5 

องค์กรมีขีดความ 

สามารถ ความ

พร้อมเครือข่ายใน

การป้องกัน 

บรรเทา สาธารณ

ภัย และการจัด

ระเบียบชุมชนให้แก่

ประชาชนเพิ่มข้ึน 

11 11 11 11 แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.6 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่เปิด

โอกาสให้ประชาชน

มีสว่นร่วมในการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสิ่งเสพติด/

ความพึงพอใจ 

- 1)โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 1 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 2)โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 2 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 3)โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 3 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 4)โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 4 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 5)โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 5 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 6)โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 6 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 5 

องค์กรมีขีดความ 

สามารถ ความ

พร้อมเครือข่ายใน

การป้องกัน 

บรรเทา สาธารณ

ภัย และการจัด

ระเบียบชุมชนให้แก่

ประชาชนเพิ่มข้ึน 
    

แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.6 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่เปิด

โอกาสให้ประชาชน

มีสว่นร่วมในการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสิ่งเสพติด/

ความพึงพอใจ 

- 7)โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 7 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 8)โครงการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 8  

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 9)โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 9 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 10)โครงการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 

10 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 11)โครงการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 

11 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๑๒)โครงการป้องปรามการ

แพร่ระบาดของยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที่ 5 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึง

พอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจเพิ่มข้ึน 

 

3 3 3 3 แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.7 

มีเครือข่ายภาค

ประชาชนที่

ปฏิบัติงานดา้นสิทธิ

มนุษยชนร่วมกับ 

อบต.เพิ่มข้ึน 

- 1)โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของกลุ่มสตรี ด้านสทิธิและ

บทบาทสตร ี

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

คุ้มครองสิทธิ  

ความเสมอภาค 

และสง่เสริมสทิธิ

มนุษยชนของ

ประชาชน/การมี

สว่นร่วม/ความพึง

พอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจ 

- ๒)โครงการพัฒนาศักยภาพ

ดา้นการคุ้มครองสิทธิ  ความ

เสมอภาค และสง่เสริมสทิธิ

มนุษยชนสิทธิของประชาชน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 3)โครงการบูรณาการ

ภารกิจของศูนย์ยุติธรรม

ชุมชน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 1 

 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที ่3 

การจัดกิจกรรม

ให้แก่ประชาชน 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้

ร่วมและไดร้ับความ

พึงพอใจ  

 

7 7 7 7 แนวทางการ

พัฒนาที่ 3.1 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

สง่เสริมพัฒนา การ

ประกอบอาชีพแก่

ประชาชน ตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง/การมีสว่น

ร่วม/ความพึงพอใจ 

- 1)โครงการเพิ่มพูนประสทิธิ 

ภาพคณะกรรมการศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตรต าบลน้ าบอ่หลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 2)โครงการสง่เสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนว

พระราชด าร ิ

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๓)โครงการสง่เสริมและ

พัฒนาทักษะด้านอาชีพของ

ผู้สูงอาย ุ

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๔)โครงการสง่เสริมและ

พัฒนาทักษะด้านอาชีพของผู้

พิการ 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๕)โครงการสง่เสริมและ

พัฒนาทักษะด้านอาชีพของ

ประชาชน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๖)โครงการสง่เสริมและการ

พัฒนาทักษะด้านอาชีพของ

สตรี 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 1 

 

ยุทธศาสตร ์

ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

เป้าประสงค์  

ที ่3 

การจัดกิจกรรม

ให้แก่ประชาชน 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้

ร่วมและไดร้ับความ

พึงพอใจ  

 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 3.1 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

สง่เสริมพัฒนา การ

ประกอบอาชีพแก่

ประชาชน ตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง/การมีสว่น

ร่วม/ความพึงพอใจ 

- ๗)โครงการจัดท าแผนด้าน

การพัฒนาสง่เสริมอาชีพตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 1 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 3 

เป้าประสงค์  

ที่ 3 

การจัดกิจกรรม

ให้แก่ประชาชน 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้

ร่วมและไดร้ับความ

พึงพอใจ 

2 2 2 2 แนวทางการ

พัฒนาที่ 3.2 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

สง่เสริมพัฒนา การ

ประกอบอาชีพแก่

ประชาชน ตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง/การมีสว่น

ร่วม/ความพึงพอใจ/

ความรู้ความเข้าใจ 

- ๑)โครงการสง่เสริมสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความเป็น

สากล 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๒)โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของกลุ่มอาชีพในต าบลน้ าบ่อ

หลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-167- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 1 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 3 

เป้าประสงค์  

ที่ 3 

การจัดกิจกรรม

ให้แก่ประชาชน 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้

ร่วมและไดร้ับความ

พึงพอใจ 

4 4 4 4 แนวทางการ

พัฒนาที่ 3.3 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

สง่เสริมพัฒนา การ

ประกอบอาชีพแก่

ประชาชน ตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง/การมีสว่น

ร่วม/ความพึงพอใจ/

ความรู้ความเข้าใจ 

- 1)โครงการอบรมการผลิต

ล าไยนอกฤดู 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 2)โครงการอบรมลดตน้ทุน

การท านา 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 3)โครงการจัดงานวันข้าว

เหนยีวสันป่าตอง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๔)โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชต าบลน้ าบอ่

หลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-168- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 1 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 3 

เป้าประสงค์  

ที่ 3 

การจัดกิจกรรม

ให้แก่ประชาชน 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้

ร่วมและไดร้ับความ

พึงพอใจ 

4 4 4 4 แนวทางการ

พัฒนาที่ 3.4 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

สง่เ สร ิมพัฒ นา

สนับสนุนแหล่ง

ท่องเ ที่ยว/การมี

สว่นร่วม/ความพึง

พอใจ 

- 1)โครงการสนับสนุนการจัด

แสดงและจ าหนา่ยสนิค้า 

OTOP  ในงานฤดูหนาว และ

งาน OTOP ของดีเมือง

เชียงใหม ่

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 2)โครงการสนับสนุนจัด

แสดงและจ าหนา่ยสนิค้า 

OTOP ในงานมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับ จังหวัด

เชียงใหม ่

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 3) โครงการจัดงานมหกรรม

ไม้ดอกไม้ประดบั   

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 4)โครงการสนับสนุนการจัด

งานมหกรรมไม้ดอกไม้

ประดับ จังหวัดเชียงใหม ่  

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-169- 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 1 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 3 

เป้าประสงค์  

ที่ 3 

การจัดกิจกรรม

ให้แก่ประชาชน 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้

รว่มและไดร้ับความ

พึงพอใจ 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 3.4 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

สง่เ สร ิมพัฒ นา

สนับสนุนแหล่ง

ท่องเ ที่ยว/การมี

สว่นร่วม/ความพึง

พอใจ 

- ๕)โครงการปั่นจักรยาน

เสน้ทางวัฒนธรรมและ

เสน้ทางธรรมชาตติ าบลน้ า

บ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 6)โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ

ดา้นการท่องเที่ยวต าบลใน

ชุมชนโดยจัดท าข้อมูลของดี

และเอกลักษณ์ต าบลน้ าบ่อ

หลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-170- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 2 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 4,5 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึงพอใจ   

30 30 30 30 แนวทางการ

พัฒนาที่ 4.1 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

สง่เสริมสนับสนุน

ศิลปะ วัฒนธรรม

พืน้บ้านและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น/การ

มีสว่นร่วม/ความพึง

พอใจ 

- 1)โครงการจัดงานส่งเสริม

การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

เวียงท่ากาน 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 2)โครงการจัดงานประเพณี

สรงน้ าพระธาตุและกู่อัฐิครู

บาอินทจักรรักษา 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 3)โครงการประเพณีสรงน้ า

พระบรมธาตุวัดโรงวัว 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 4)โครงการประเพณีสรงน้ า

พระบรมธาตุวัดทุ่งฟ้าฮ่าม 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 5)โครงการประเพณีสรงน้ า

พระบรมธาตุวัดบ้านสัน 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 6)โครงการประเพณีสรงน้ า

พระบรมธาตุวัดจอมแจ้ง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-171- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จงัหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 2 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 4,5 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึงพอใจ   

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 4.1 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

สง่เสริมสนับสนุน

ศิลปะ วัฒนธรรม

พืน้บ้านและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น/การ

มีสว่นร่วม/ความพึง

พอใจ 

- 7)โครงการประเพณีสรงน้ า

พระบรมธาตุวัดศรีอุดม 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 8)โครงการประเพณีสรงน้ า

พระบรมธาตุวัดดอยตุโ๊ก ๋

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 9)โ ค ร งการ ปร ะเ พ ณ ีสร งน ้า

พ ร ะบร มธ าตุวัดห ัวฝาย 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 10)โครงการประเพณีสรง

น้ าพระบรมธาตุวัดห้วยโท้ง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 11)โครงการประเพณีสรง

น้ าพระบรมธาตุวัดต้นแกว้ 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 12)โครงการประเพณีสรง

น้ าพระบรมธาตุวัดห้วยพระ

เจ้า 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-172- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 2 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 4,5 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 

เป้าประสงค์  

ที ่2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึงพอใจ   

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 4.1 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

สง่เสริมสนับสนุน

ศิลปะ วัฒนธรรม

พืน้บ้านและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น/การ

มีสว่นร่วม/ความพึง

พอใจ 

- 13)โครงการประเพณีสรง

น้ าพระบรมธาตุวัดหนอง

หวาย 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 14)โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิห์มู่ที่ 1 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 15)โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิห์มู่ที่ 2 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 16)โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิห์มู่ที่ 3 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 17โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิห์มู่ที่ 4 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 2 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที ่4,5 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึงพอใจ   

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 4.1 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

สง่เสริมสนับสนุน

ศิลปะ วัฒนธรรม

พืน้บ้านและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น/การ

มีสว่นร่วม/ความพึง

พอใจ 

- 18)โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิห์มู่ที่ 5 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 19)โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิห์มู่ที่ 6 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 20)โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิห์มู่ที่ 7 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 21)โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิห์มู่ที่ 8 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 22)โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิห์มู่ที่ 9 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 23)โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิห์มู่ที่ 

10 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องคก์ารบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 2 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 4,5 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึงพอใจ   

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 4.1 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

สง่เสริมสนับสนุน

ศิลปะ วัฒนธรรม

พืน้บ้านและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น/การ

มีสว่นร่วม/ความพึง

พอใจ 

- 24)โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิห์มู่ที่ 

11 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 25)โครงการสง่เสริมอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

สร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติ

วัฒนธรรม 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 26)โครงการสนับสนุนการ

จัดงานประเพณีท้องถิ่น             

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 27)โครงการสบืฮีต  สาน

ฮอยประเพณียี่เป็งน้ าบอ่

หลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 28)โครงการแสงธรรมส่อง

ใจสร้างสายใยชุมชนต าบลน้ า

บ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 2 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 4,5 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึงพอใจ   

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 4.1 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

สง่เสริมสนับสนุน

ศิลปะ วัฒนธรรม

พืน้บ้านและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น/การ

มีสว่นร่วม/ความพึง

พอใจ 

- ๒๙)โครงการสง่เสริม

สนับสนุนดา้นศาสนา จารีต

ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 30)อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอสันป่าตอง

โครงการสนับสนุนการจัด

งานรัฐพิธีอ าเภอสันป่าตอง   

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 2 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 4,5 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการตาม

กลุ่มเป้าหมายและ

ไดร้ับความพึงพอใจ   

3 3 3 3 แนวทางการ

พัฒนาที่ 4.2 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

สง่เสริมสนับสนุน

ศิลปะ วัฒนธรรม

พืน้บ้านและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น/การ

มีสว่นร่วม/ความพึง

พอใจ 

- 1)โครงการแข่งขันกฬีา

ท้องถิ่นรวมใจตา้นยาเสพตดิ 

อ าเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 2)โครงการแข่งขันกฬีาต าบล

น้ าบ่อหลวงรวมใจตา้นยา

เสพติด 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๓)โครงการจัดซือ้อุปกรณ์

กีฬา 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

สว่นการศึกษา 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-177- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 5 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 7 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 5 

เป้าประสงค์  

ที่ 6 

การเปิดโอกาสและ

พร้อมรับประชาชน 

องค์กรอ่ืนเข้ามามี

สว่นร่วมในการ

บริหาร ตดิตาม 

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตลอดจน

การให้บริการ

สาธารณะที่มี

ประสทิธิภาพ เกิด

ผลสัมฤทธิ ์

 

8 8 8 8 แนวทางการ

พัฒนาที่ 5.1 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

สง่เสริมสนับสนุน

การมีสว่นร่วมของ

ประชาชน/การมี

สว่นร่วม/ความพึง

พอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจ 

- 1)โครงการสนับสนุนการจัด

งานรัฐพิธีอ าเภอสันป่าตอง   

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 2)โครงการสนับสนุน

กระบวนการจัดท าแผนชุมชน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 3)โครงการทบทวนและ

จัดท าแผนพัฒนาต าบลน้ าบ่อ

หลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 4)โครงการ อบต.น้ าบ่อ

หลวง เคลื่อนที ่

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๕)โครงการอบรมประชาคม

หมู่บ้านในด้านการปฏิบัติ

หนา้ที่กรรมการจัดซือ้จัดจ้าง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 6)โครงการประชุมชีแ้จงการ

ปฏิบัติงานและรายงานผล

การด าเนินงานของ อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-178- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 5 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 7 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 5 

เป้าประสงค์  

ที่ 6 

การเปิดโอกาสและ

พร้อมรับประชาชน 

องค์กรอ่ืนเข้ามามี

สว่นร่วมในการ

บริหาร ตดิตาม 

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตลอดจน

การให้บริการ

สาธารณะที่มี

ประสทิธิภาพ เกิด

ผลสัมฤทธิ ์

 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 5.1 

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมในการ

สง่เสริมสนับสนุน

การมีสว่นร่วมของ

ประชาชน/การมี

สว่นร่วม/ความพึง

พอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจ 

- 7)โครงการเสริมสร้างการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 8)โครงการเสริมสร้าง

ความรู้และป้องกันการ

เกิดผลประโยชนท์ับซ้อนใน

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-179- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 5 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 7 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 5 

เป้าประสงค์  

ที่ 6 

การเปิดโอกาสและ

พร้อมรับประชาชน 

องค์กรอ่ืนเข้ามามี

สว่นร่วมในการ

บริหาร ตดิตาม 

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตลอดจน

การให้บริการ

สาธารณะที่มี

ประสทิธิภาพ เกิด

ผลสัมฤทธิ ์

 

17 17 17 17 แนวทางการ

พัฒนาที่ 5.2 

ร้อยละของความ

พึงพอใจในทุกด้าน

ของผู้เขา้รับการ

ฝึกอบรม 

- 1)โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

ของผู้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 2)โ ค ร งการ ฝึกอบร มเ พ ิม่

ปร ะสทิธ ิภาพของเ จ ้าหน้าที่

องค ์การ บร ิหาร สว่นต้าบลน ้า

บ่อห ลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการเพื่อ

สนับสนุนการ

บริหารงานของ

องค์กรให้มี

ประสทิธิภาพข้ึน 

- 3)โครงการจัดซือ้ที่ดนิใช้ใน

ราชการ อบต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-180- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดบั 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 5 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 7 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 5 

เป้าประสงค์  

ที่ 6 

การเปิดโอกาสและ

พร้อมรับประชาชน 

องค์กรอ่ืนเข้ามามี

สว่นร่วมในการ

บริหาร ตดิตาม 

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตลอดจน

การให้บริการ

สาธารณะที่มี

ประสทิธิภาพ เกิด

ผลสัมฤทธิ ์

 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 5.2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการเพื่อ

สนับสนุนการ

บริหารงานของ

องค์กรให้มี

ประสทิธิภาพข้ึน 

- 4)โครงการก่อสร้างโรงจอด

รถส าหรับของ อบต.และ

บริการประชาชน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 5)โครงการก่อสร้างอาคาร

ศูนยป์้องกันบรรเทาสาธารณ

ภัย 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 6)โครงการจัดซือ้ อุปกรณ์

เพิ่มประสทิธิภาพงานป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 7)จัดซือ้รถยนตส์ว่นกลาง

รถบรรทุก (ดเีชล) 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 8)โครงการจัดซือ้รถกระเช้า

ไฟฟ้า 

กองช่าง 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-181- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 5 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 7 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 5 

เป้าประสงค์  

ที่ 6 

การเปิดโอกาสและ

พร้อมรับประชาชน 

องค์กรอ่ืนเข้ามามี

สว่นร่วมในการ

บริหาร ตดิตาม 

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตลอดจน

การให้บริการ

สาธารณะที่มี

ประสทิธิภาพ เกิด

ผลสัมฤทธิ ์

 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 5.2 

ร้อยละของความ

พึงพอใจในทุกด้าน

ของผู้เขา้รับการ

ฝึกอบรม 

- 9) โครงการสง่เสริมและ

สนับสนุนการปลูกฝังและ

เผยแพร่คณุธรรมจริยธรรม

ในการปฏิบัติงานของ อบต. 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 10)โครงการจัดประชุม

บูรณาการแกไ้ขปัญหาและ

ความตอ้งการของประชาชน

ร่วมกันระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-182- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 5 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 7 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 5 

เป้าประสงค์  

ที่ 6 

การเปิดโอกาสและ

พร้อมรับประชาชน 

องค์กรอ่ืนเข้ามามี

สว่นร่วมในการ

บริหาร ตดิตาม 

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตลอดจน

การให้บริการ

สาธารณะที่มี

ประสทิธิภาพ เกิด

ผลสัมฤทธิ ์

 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 5.2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการเพื่อ

สนับสนุนการ

บริหารงานของ

องค์กรให้มี

ประสทิธิภาพข้ึน 

- 11)โครงการจัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพการบริหารงาน

องค์การบริหารสว่นต าบล 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

สว่นการศึกษา

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

สว่นการศึกษา

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

- 12)โครงการปรับปรุงตอ่เตมิ

อาคารห้องประชุม 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 13)โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์องค์การบริหารสว่น

ต าบลน้ าบอ่หลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-183- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 5 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 7 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 5 

เป้าประสงค์  

ที่ 6 

การเปิดโอกาสและ

พร้อมรับประชาชน 

องค์กรอ่ืนเข้ามามี

สว่นร่วมในการ

บริหาร ตดิตาม 

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตลอดจน

การให้บริการ

สาธารณะที่มี

ประสทิธิภาพ เกิด

ผลสัมฤทธิ ์

 

    แนวทางการ

พัฒนาที่ 5.2 

ความส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

ที่ด าเนินการเพื่อ

สนับสนุนการ

บริหารงานของ

องค์กรให้มี

ประสทิธิภาพข้ึน 

- 14)โครงการประชุม

ประจ าเดอืนเพื่อตดิตามผล

การด าเนนิงานของส่วน

ราชการ อบต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 15)โครงการจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากร อบต.น้ า

บ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 16)โครงการปรับปรุงตอ่เตมิ

อาคารส านักงานองค์การ

บริหารสว่นต าบลน้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

- 17)โครงการก่อสร้างอาคาร

ส าหรับจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ยท. ๐4 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-184- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าหมาย 

จากพันธกิจ/

จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดับ

เป้าประสงค์/

จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนา  

(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

คา่เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์/ 

แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัดระดบั 

กลยุทธ์ 

ความก้าว หน้า

ของเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 5 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

 ที่ 7 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 5 

เป้าประสงค์  

ที่ 6 

การเปิดโอกาสและ

พร้อมรับประชาชน 

องค์กรอ่ืนเข้ามามี

สว่นร่วมในการ

บริหาร ตดิตาม 

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตลอดจน

การให้บริการ

สาธารณะที่มี

ประสทิธิภาพ เกิด

ผลสัมฤทธิ ์

3 3 3 3 แนวทางการ

พัฒนาที่ 5.3 

จ านวนครั้งของ

ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมายที่

ไดร้ับการ

ประชาสัมพันธ์

อย่างทั่วถึง/ความ

พึงพอใจ 

- 1)โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ

งานประชาสัมพันธ์และการ

อ านวยความสะดวกในการ

บริการประชาชนของ อบต.

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- 2)โครงการจัดท าเอกสาร

ประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานของ อบต.น้ าบ่อ

หลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

- ๓)โครงการจัดท าแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สนิ

องค์การบริหารสว่นต าบลน้ า

บ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด 

อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

 

แบบ ยท. ๐4 


