
3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด

ผลผลิต/โครงการ 2561 2562 2563 2564

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการบริการ การพัฒนาด้านการบริการ การพฒันาระบบ ร้อยละความพึงพอใจ 44 44 44 44 ปีละ 44 โครงการ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน -กอ่สร้างถนน ซ่อมแซม กองช่าง
ของประชาชนการ สาธารณะ สาธารณะ โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบ ของประชาชน รวม 176 โครงการ ให้เพียงพอต่อความต้องการ ถนน ขยายเขตถนน
เสริมสร้างความมั่นคงและ สาธารณูปโภคและ ของประชาชน -กอ่สร้างเขื่อนกนัดิน
สังคมคุณภาพอย่างย่ังยืน สาธารณูปการ -วางท่อระบายน้้า ท้าความ

สะอาดท่อระบายน้้า ราง
ระบายน้้า
-กอ่สร้างประตูน้้า 
ซ่อมแซมประตูน้้า
-กอ่สร้างสะพานลอย
คนข้าม
-ขยายเขตไฟฟ้า ติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
-ปรับปรุงระบบผลิตน้้า
ประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล
-กอ่สร้างป้ายชื่อถนน/
ชื่อซอย ป้ายสัญลักษณ์
จราจร

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน 1. ร้อยละความพึงพอใจ 45 45 45 45 ปีละ 45 โครงการ การส่งเสริมและสนับสนุน -โครงการจัดหาส่ือการ ส้านักงานปลัด
ของประชาชน ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษา ท้านุบ้ารุงรักษา ของประชาชน รวม 180 โครงการ การศึกษา ศาสนา ศิลป เรียนการสอน
การเสริมสร้างความมั่นคง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจ วัฒนธรรม จารีตประเพณี -โครงการกอ่สร้างศูนย์
และสังคมคุณภาพอย่าง จารีตประเพณี และ ของผู้เข้าร่วมกจิกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเด็กเล็ก และ
ย่ังยืน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. ร้อยละของนักเรียนที่ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ได้รับอาหารกลางวัน -โครงการฝึกอบรมสัมมนา
4. ร้อยละของนักเรียนที บุคลากรทางการศึกษา, 
ได้รับอาหารเสริม (นม) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้, 
5. ร้อยละความพึงพอใจ โครงการจัดท้าส่ือการเรียน
ของผู้เข้าอบรม การสอน

-โครงการอาหารเสริม(นม)
-โครงการอาหารกลางวัน
-โครงการจัดกจิกรรม
เกี่ยวกบัศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม

 แบบ ยท. 03

ความเช่ือมโยงกับ
ยทุธศาสตรจ์ังหวัด

นครปฐม

ยทุธศาสตร ์อปท. ในเขต
จังหวัดนครปฐม

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

หน่วย
รบัผิดชอบ หน่วยสนับสนุนยทุธศาสตร ์อบต.ศาลายา เป้าประสงค์



ตัวช้ีวัด

ผลผลิต/โครงการ 2561 2562 2563 2564

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ เพือ่ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน 1. ร้อยละความพึงพอใจ 10 10 10 10 ปีละ 10 โครงการ ส่งเสริมการสร้างรายได้ -อบรมอาชีพเสริมรายได้ ส้านักงานปลัด
ของประชาชนการ ให้เข้มแข็งมีศักยภาพในการ ของประชาชน รวม 40 โครงการ ให้แกป่ระชาชน ฝึกอบรมและสัมมนา
เสริมสร้างความมั่นคงและ พัฒนาอาชีพ ประชาชน 2. ร้อยละความพึงพอใจ ส่งเสริมกลุ่มสตรี 
สังคมคุณภาพอย่างย่ังยืน มีรายได้เพิม่ขึ้น รวมทั้ง ของผู้เข้าอบรม -จ้างเหมาแรงงานในพืน้ที่

การส่งเสริมการผลิตผลผลิต -อบรมการปลูกพืชสมุนไพร
ทางการเกษตรปลอดภัย และผักปลอดสารพิษ
จากสารพิษเพือ่การบริโภค -ปลูกพืชปลอดสารพิษ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้านสังคม การส่งเสริมให้ประชาชน 1. ร้อยละความพึงพอใจ 48 48 48 48 ปีละ 48 โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิต -ส่งเสริมกจิกรรมต่าง ๆ ส้านักงานปลัด
ของประชาชนการ มีคุณภาพที่ดีขึ้น ชุมชน ของผู้เข้าอบรม รวม 192 โครงการ ความเป็นอยู่ของประชาชน เกี่ยวกบังานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
เสริมสร้างความมั่นคงและ เข้มแข็ง การบริการด้าน 2. ร้อยละความพึงพอใจ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง -จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และส่ิงแวดล้อม
สังคมคุณภาพอย่างย่ังยืน สาธารณสุขและการบริการ ของประชาชน ของชุมชน เกี่ยวกบังานป้องกนัและ

ด้านสวัสดิการสังคม 3. จ้านวนคร้ังในการเกดิ -บรรเทาสาธารณภัย
ด้านป้องกนัและบรรเทา อุบัติเหตุลดลง ฝึกอบรมดับเพลิง อปพร. 
สาธารณภัย อย่างทั่วถึง 4. จ้านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ใน ซ้อมแผนป้องกนัฯ ฯลฯ

การปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น -ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรม
5. จ้านวนของผู้ได้รับ ของผู้สูงอายุ
ประโยชน์ -ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรม
6. ร้อยละความพึงพอใจ ของ อสม.
ของผู้เข้าร่วมกจิกรรม -ส่งเสริมสนับสนุนการ
7. จ้านวนผู้สูงอายุที่ได้รับ ป้องกนัและแกไ้ขปัญา
เบี้ยยังชีพ ยาเสพติด
8. จ้านวนผู้ป่วยเอดส์ -จัดหาเคร่ืองออกกา้ลังกาย
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ กลางแจ้ง

9. ประชาชนมีสุขภาพ -ส่งเสริมสนับสนุนการ
แข็งแรง ให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านทรัพยากร การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม การส่งเสริมและสนับสนุน 1. ร้อยละความพงึพอใจ 18 18 18 18 ปีละ 18 โครงการ การจัดการทรัพยากร -บริการกา้จัดขยะมูลฝอย กองสาธารณสุข
ของประชาชนการ ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการ และการท่องเที่ยว การดูแลทรัพยากร ของประชาชน รวม 72 โครงการ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ และส่ิงปฏิกลู และส่ิงแวดล้อม
เสริมสร้างความมั่นคงและ ท่องเที่ยว ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2. จ้านวนของผู้ได้รับ ย่ังยืน -ส่งเสริมสนับสนุน
สังคมคุณภาพอย่างย่ังยืน ประโยชน์ กจิกรรมการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร
-รณรงค์การคัดแยกขยะ
-ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรม
เกี่ยวกบัการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
-กา้จัดวัชพืช ขุดลอกคู 
คลองต่าง ๆ ในต้าบล

หน่วยสนับสนุนยทุธศาสตร ์อบต.ศาลายา เป้าประสงค์ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม

ความเช่ือมโยงกับ
ยทุธศาสตรจ์ังหวัด

นครปฐม

ยทุธศาสตร ์อปท. ในเขต
จังหวัดนครปฐม

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

หน่วย
รบัผิดชอบ



ตัวช้ีวัด

ผลผลิต/โครงการ 2561 2562 2563 2564

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการบริหาร ด้านการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ 1. ร้อยละความพงึพอใจ 89 89 89 89 ปีละ 89 โครงการ การพฒันากระบวนการ -ส่งเสริมและสนับสนุน ส้านักงานปลัด
ของประชาชนการ จัดการที่ดี แบบบูรณาการและส่งเสริม ของผู้เข้าอบรม รวม 356 โครงการ จัดการที่ดีและการมีส่วนร่วม กจิกรรมเกี่ยวกบัมีส่วนร่วม กองคลัง
เสริมสร้างความมั่นคงและ การมีส่วนร่วมของ 2. ร้อยละของผู้ได้รับ ของประชาชนในการพัฒนา ของประชาชนในการพัฒนา กองช่าง
สังคมคุณภาพอย่างย่ังยืน ประชาชน ประโยชน์ ท้องถิ่น ท้องถิ่น เช่น กจิกรรม กองสาธารณสุข

3. คะแนนการประเมิน เกี่ยวกบัการประชุม และส่ิงแวดล้อม
ไม่ต้่ากว่าร้อยละ 60 ประชาคม,สนับสนุนการ
4. จ้านวนเคร่ืองมือที่ใช้ จัดท้าแผนชุมชน, 
ในการปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น กจิกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบั
5. จ้านวนของผู้ที่ได้รับ การเลือกต้ัง
ประโยชน์ -โครงการฝึกอบรมและ

6. จ้านวนของผู้เข้าร่วม ศึกษาดูงานของคณะ
โครงการ ผู้บริหาร ส.อบต. 

ข้าราชการ พนักงาน 
และผู้น้าชุมชน
-โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
-โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุงบ้ารุงรักษาวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
-ถมดินและกอ่สร้าง
ส้านักงาน
-ปรับปรุงเว็บไซต์ 
อบต.ศาลายา
-ติดต้ังกล้องวงจรปิด

หน่วยสนับสนุนยทุธศาสตร ์อบต.ศาลายา เป้าประสงค์ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม

ความเช่ือมโยงกับ
ยทุธศาสตรจ์ังหวัด

นครปฐม

ยทุธศาสตร ์อปท. ในเขต
จังหวัดนครปฐม

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

หน่วย
รบัผิดชอบ


