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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และชุมชน

เข้มแข็ง 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
ด้านพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน  
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ   

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

เพ่ือพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ มี
จ านวนเพ่ิมมากขึ้น 

10 10 10 10  40 โครงการ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

 

การก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ 

กองช่าง กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และชุมชน

เข้มแข็ง 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต   

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง (การ
พัฒนาคนและ
สังคม งาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต) 
 

เพ่ือพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
(การพัฒนาคนและ
สังคมงานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต) 
 

ระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ต าบลเบิกไพร
เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

30 30 30 30 120 โครงการ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง (การ
พัฒนาคนและ

สังคมงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต) 

 

โครงการที่
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง (การ
พัฒนาคนและ
สังคมงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
การพัฒนาเพ่ือ
เสริมความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย   

ยุทธศาสตร์ที ่3   
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

เพ่ือพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/

สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 
 

ระดับคุณภาพชีวิต
ด้านความปลอดภัย
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
ประชาชนภายใน
ต าบลเบิกไพร
เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

15 15 15 15 60 โครงการ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการด้าน
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

 

ส านักปลัด กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและ
ความสามารถใน

ยุทธศาสตร์ที ่๔ ด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรมและ

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน  

เพ่ือพัฒนาด้านการ
วางแผน  การ

ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชย กรรม และ

การเพ่ิมขึ้นของการ
ลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 
  

6 6 6 6 24 โครงการ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย 

โครงการด้าน
การวาง
แผนการ
ส่งเสริมการ

ส ำนกัปลดั กองคลงั 

แบบ ยท. 03 
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การแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
ส่งเสริมและพัฒนา
เช่ือมโยงกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว   พาณิชยกรรม 
และการ
ท่องเที่ยว 
 

การท่องเที่ยว 
 

กรรม และการ
ท่องเที่ยว 

 

ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5  
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์ที ่๕   
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
 

เพ่ือพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 
 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม
ภายในต าบลเบิก
ไพรได้รับการ
จัดการ ดูแล 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
เพ่ิมขึ้น 

6 6 6 6  24 โครงการ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการและการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 
 

โครงการด้าน
การบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที ่3
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และชุมชน
เข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6  
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
ด้านศิลปะ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

เพ่ือพัฒนาด้าน
ศิลปะ ศาสนา 

วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   

 

1.ระบบการศึกษา
ได้รับการพัฒนา
และมีคุณภาพที่
เพ่ิมขึ้น 
2.ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
และบ ารุงรักษา
เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

7 7 7 7 28 โครงการ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   

โครงการด้าน
ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และชุมชน

เข้มแข็ง 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  
 ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน  
พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว   

ยุทธศาสตร์ที ่7 
ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี  เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร  การ
พัฒนาบุคลากร 
และ

เพ่ือพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร  การ
พัฒนาบุคลากร 

1.ประชาธิปไตยใน
ชุมชนมี
ความก้าวหน้า 
ชุมชนมีศักยภาพ
เข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น 
2.ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรเพ่ิมขึ้น 

15 15 15 15 60 โครงการ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี  เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร  การ
พัฒนา 

โครงการด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 

ส านักปลัด กองคลัง 
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กระบวนการ
ประชาคม 
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