
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

     องค ์กา รบริหารส่วนต้าบล น ้าบ่อหลวง   

                                                                                         อ้าเ ภอสัน ป่าตอง  จังห วัดเชียงใหม ่

 บทที ่ ๔ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๔.๑  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

   ๑.1)  กอ่สร้าง ปรับปรุง บ้ารุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และทอ่ระบายน้้า 

   1.2)  ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ /ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

   1.3)  ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร 

   1.4)  กอ่สร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บา้นและแหล่งน้้า 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง 

แนวทางการพัฒนา 

๒.๑)  ส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบ 

๒.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแกป่ระชาชน 

2.3)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสงเคราะหผ์ู้ประสบปัญหาทางสังคม 

   2.4)  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2.5)  ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2.6)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   2.7)  ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ  ความเสมอภาค และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชน    

  ๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 

๓.๑)  ส่งเสริมพัฒนา การประกอบอาชพีแก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

๓.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 

๓.3)  ส่งเสริมการเกษตร 

3.4)  ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนด้านการทอ่งเท่ียว 

  ๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์  ส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม  จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกฬีาและนันทนาการ 

แนวทางการพัฒนา 

๔.๑)  อนุรักษ ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณ ีและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

๔.๒)  ส่งเสริมด้านการกฬีาและนันทนาการ 

 

/๕)  ยุทธศาสตร.์. 
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๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

  แนวทางการพัฒนา 

    ๕.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนใหอ้งค์กรมีกระบวนการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล ระบบ 

การปอ้งกันการทุจติและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

   ๕.๒)  พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาพัสดุ และบ้ารุงรักษาทรัพย์สิน 

๕.๓) ส่งเสริมการอ้านวยความสะดวกและบรกิารประชาชน พัฒนาระบบเทค โนโลยีและ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

* พันธกิจ     

  พันธกิจท่ี 1  :  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบรกิารสาธารณะด้าน 

โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกจิสู่ประชาคมอาเซยีน 
 

* เป้าประสงค์   

        เป้าประสงค์ท่ี ๑ : ระบบบรหิารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

การคมนาคมและการขนส่งได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถงึบริการได้อย่างท่ัวถงึ 

   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์  

    -   การสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซอ่มแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งเพ่ิมขึน้ 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

๑.1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า 

และท่อระบายน้้า 

จ้านวนสายทางทีได้มาตรฐานทางหลวงทอ้งถิ่นในความ

รับผิดชอบของ อบต.ที่ได้รับการบ้ารุงรักษาเพิ่มขึน้ 

จ้านวนสายทางถนนที่ร้องขอและได้รับการสนับสนุน

งบประมาณก่อสร้างเพิ่มขึน้ 

จ้านวนสะพานที่ร้องขอและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมเพิ่มขึน้ 

จ้านวนรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึน้ 

จ้านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิ่มขึน้ 

 1.2) ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ /ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ /ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

เพิ่มขึน้ 

1.3) ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร จ้านวนเครื่องหมายสัญญาณจราจร เพิ่มขึน้ 

จ้านวนสัญญาณไฟจราจรเพิ่มขึน้ 

 

 

 

แบบ ยท. ๐๓ 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

     องค ์กา รบริหารส่วนต้าบล น ้าบ่อหลวง   

                                                                                         อ้าเ ภอสัน ป่าตอง  จังห วัดเชียงใหม ่

-120- 

 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

1.4) ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ระบบประปา

หมู่บา้นและแหล่งน้้า 

จ้านวนแม่น้้า/คลอง/ห้วย ที่ร้องขอและได้รับการสนับสนุน

งบประมาณในการด้าเนินงานเพิ่มขึน้ 

จ้านวนสระ/บ่อ/บึง /ฝายชะลอน้้าที่ร้องขอและได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินงานเพิ่มขึน้ 

จ้านวนระบบประปาหมู่บา้น ที่ร้องขอและได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินงานเพิ่มขึน้ 

 

 * หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 

  -  กองช่าง 

 * ความเชื่อมโยง 

  - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  1 การสรางความมั่นคั่ง อย่างยั่งยืนตามแนวทาง 

เศรษฐกจิพอเพยีง 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง 

* พันธกิจ     

       พันธกิจที่ 2  :  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

       พันธกิจที่ 4  :  บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน และมีระบบ 

การก าจัดขยะ มูลฝอย  สิ่งปฏิกูล มลภาวะ 

        พันธกิจท่ี  5 :  บรหิารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วนในการปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภัย 

การจัดระเบียบชุมชน ทั้งในด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ ์และการพัฒนาเครือขา่ย 

* เป้าประสงค์   

  เป้าประสงค์ท่ี 2  :  การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ คุณภาพชวีิตของประชาชนในต้าบล 

ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนนุ ท้านุบ้ารุง สืบสานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือองค์กรต่าง ๆ 

  เป้าประสงค์ท่ี 4  :  ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึน้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษฟ้ื์นฟ ู

และบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่

  เป้าประสงค์ท่ี 5  :  ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีต่อกัน สามารถรับมอืกับสาธารณภัย 

ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   

   -  ประชาชนได้รับบรกิารด้านการศึกษาและคุณภาพชวีิตอย่างท่ัวถึงเพ่ิมขึน้ 

   -  ความส้าเร็จของโครงการ/กจิกรรมที่ด้าเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพงึพอใจ/

ความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมขึน้ 

   -  องค์กรมีขีดความสามารถ ความพร้อม  เครือข่ายในการปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภัย และ

การจัดระเบียบชุมชนให้แก่ประชาชนเพ่ิมขึน้ 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

๒.๑) ส่งเสริมการศกึษาแก่ประชาช นทั้งในระบบและนอก

ระบบ 

 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิและพัฒนาการศกึษา

และการเรยีนรูใ้นสถานศึกษาด้าเนินการตามกลุ่มเป้าหมาย

และได้รับความพึงพอใจ/การมีสว่นรว่ม/ความรู้ความเข้าใจ 

ร้อยละของความพึงพอใจของผูบ้ริการและผูท้ี่มสี่วนได้ส่วน

เสียตอ่การบริหารจัดการศกึษาและสถานศึกษาระดับมาก

ขึ้นไป 

ร้อยละของจ้านวนนักเรยีนที่จบการศกึษามีโอกาสศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น 

แบบ ยท. ๐๓ 
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ยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

 มีเครือขา่ยการท้างานภาคประชาชนเพื่อบูรณาเกี่ยวกับ

ภารกิจของ อบต.เพิ่มขึน้ 

๒.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสรมิสร้างสุขภาพที่ดีแก่

ประชาชน 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาวะ/การมีส่วนร่วม/

ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

2.3) ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผูป้ระสบปัญหา

ทางสังคม 

ผูป้ระสบปัญหาได้รับความช่วยเหลือเบื้องตน้อย่างทันท่วงที 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาวะ/การมีส่วนร่วม/

ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

2.4)เสริมสรา้งความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมทีเ่สริมสรา้งความปลอดภัยใน

ชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน/การมีส่วนร่วม/ความพึง

พอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

2.5)ส่งเสริมประชาชนมีส่วนรว่ม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการขยะสิ่ง

ปฏิกูล/การมีส่วนร่วม/ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม/ความพึง

พอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

2.6)ส่งเสริมและสนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด/ความพึงพอใจ 

2.7)การคุ้มครองสิทธิ  ความเสมอภาค และส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนของประชาชน 

มีเครือขา่ยภาคประชาชนที่ปฏิบัติงานด้านสิทธมินุษยชน

ร่วมกับ อบต.เพิ่มขึน้ 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการคุม้ครองสิทธิ  ความเสมอ

ภาค และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชน/การมีส่วน

ร่วม/ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

 

 * หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 

  -  ส านักงานปลัด  ส่วนการการศึกษา 

 * ความเชื่อมโยง 

  -  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุข 

ของประชาชน 

 

 

 

 

๓)  ยุทธศาสตร.์.. 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

     องค ์กา รบริหารส่วนต้าบล น ้าบ่อหลวง   
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๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

* พันธกิจ     

  พันธกิจท่ี  3 :  พัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามแนว 

เศรษฐกจิพอเพยีงอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการทอ่งเท่ียวในชุมชน 

* เป้าประสงค์   

    เป้าประสงค์ท่ี 3  :  ประชาชน สถานประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบอาชพีโดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมีการพัฒนาด้านการทอ่งเท่ียว 

 

 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์  

   - การจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชน กลุ่มเปา้หมายที่ได้รว่มและได้รับความพงึพอใจ  

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

๓.๑) ส่งเสริมพัฒนา การประกอบอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม

พัฒนา การประกอบอาชีพแก่ประชาชน 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง/การมีส่วน

ร่วม/ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

๓.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชพีให้เข้มแข็ง จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม

และสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชพีให้

เข้มแข็ง/การมีส่วนร่วม/ความพึงพอใจ 

๓.3) ส่งเสริมการเกษตร จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม

การเกษตร/การมีส่วนร่วม/ความพึงพอใจ 

๓.4) ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนแหล่งทอ่งเที่ยว จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม

พัฒนาสนับสนุนแหล่งทอ่งเที่ยว/การมีส่วน

ร่วม/ความพึงพอใจ 

 

 * หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 

  -  ส านักปลัดงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 

 * ความเชื่อมโยง 

  -  ยทุธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การสรางความมั่นคั่ง อย่างยั่งยืนตามแนวทาง 

เศรษฐกจิพอเพยีง 

๔)  ยุทธศาสตร.์.. 

แบบ ยท. ๐๓ 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

     องค ์กา รบริหารส่วนต้าบล น ้าบ่อหลวง   
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

 

๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสรมิศิลปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกฬีานันทนาการ 

* พันธกิจ     

  พันธกิจท่ี 2  :  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

* เป้าประสงค์   

          เป้าประสงค์ท่ี 2  :  การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  คุณภาพชวีิตของประชาชนใน ต้าบล

ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม  สนับสนุน  ท้านุบ้ารุง สืบสานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 

  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์  

   - ความส้าเร็จของโครงการ/กจิกรรมที่ด้าเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพงึพอใจ   

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

๔.๑) อนุรักษ์  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี

ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม

สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมพืน้บ้านและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น/การมีส่วนร่วม/ความพึง

พอใจ 

๔.๒) ส่งเสรมิด้านการกีฬานันทนาการ จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมด้าน

การกีฬานันทนาการ/การมีส่วนร่วม/ความ

พึงพอใจ 

 

 * หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 

  -  ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 * ความเชื่อมโยง 

  -  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2  สรางสังคมแห งวัฒนธรรมความรู  ภูมิปญญา     

จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้ 

 

 

 

 

๕)  ยุทธศาสตร.์.. 

แบบ ยท. ๐๓ 
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๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

* พันธกิจ     

        พันธกิจท่ี  6 :  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐที่ดี  มีระบบการปอ้งกันการทุ จริต

และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

          * เป้าประสงค์   

       เป้าประสงค์ท่ี  6 :  องค์กรมีกระบวนการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล มีระบบการ 

ปอ้งกันการทุจติและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสามารถให้บรกิารสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์  

    -   การเปิดโอกาสและพร้อมรับประชาชน องค์กรอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบรหิาร 

ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการให้บรกิารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

๕.๑) ส่งเสริมสนับสนุนใหอ้งค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการ

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ระบบการปอ้งกันการทุจิตและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสามารถให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการมี

ส่วนรว่มของประชาชน/การมีส่วนร่วม/ความพึงพอใจ/

ความรู้ความเข้าใจ 

๕.๒) พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาพัสดุ และบ้ารุงรักษา

ทรัพย์สิน 

ร้อยละของความพึงพอใจในทุกด้านของผู้เข้ารับการ

ฝกึอบรม 

ความส้าเร็จของโครงการ /กิจกรรมที่ด้าเนินการเพื่อ

สนับสนุนการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพขึน้ 

๕.๓) ส่งเสริมการอ้านวยความสะดวกและบริการประชาชน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสาร 

 

จ้านวนคร้ังของประชาชน/กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ

ประชาสัมพันธอ์ย่างทั่วถึง/ความพึงพอใจ 

 

 * หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 

  -   ส านักงานปลัด,  กองชา่ง ,กองคลัง ,ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 * ความเชื่อมโยง 

  -  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การสร างประสิทธิภาพ  ความโปร งใส เป น 

ประชาธิปไตยและเปน ธรรมในการใหบรกิาร 

*********************** 

แบบ ยท. ๐๓ 


