
3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กล
ยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ย.6 ย.2 ย.1 1)ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
มีทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

1)ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
จิตส านึกและมี
ความตระหนักใน
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

50 60 70 80 ร้อยละ10/ปี 2.1 1) โครงการอบรมสร้าง
จิตส านึกท่ีดีแก่ประชาชน
ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทต.ห้างฉัตร
แม่ตาล 

อบจ.ลป.  

2)ร้อยละของ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมได้
มาตรฐาน 
 

60 65 70 75 ร้อยละ5/ปี 2.2 1) โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2) โครงการเฝ้าระวัง
ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3) โครงการป้องกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทต.ห้างฉัตร
แม่ตาล 

อบจ.ลป.  
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กล
ยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ย.1,2,3,6 ย.1   ย.2 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปชช.มีระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานท่ีได้
มาตรฐาน 

1) ร้อยละถนน  
รางระบายน้ า  
ท่อ และ สะพาน 
ที่ได้มาตรฐาน 

30 40 50 60 ร้อยละ 10/ปี 1.1 1.โครงการก่อสร้างถนน 

และสะพาน 

2.โครงการปรับปรับ

บ ารุงรักษาถนน ท่อ สะพาน 

 

ทต.ห้างฉัตร
แม่ตาล 

อบจ.ลป./
อ าเภอห้างฉัตร  
/กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 
และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

    2) ร้อยละ 
สิ่งสาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

35 45 55 65 ร้อยละ10/ปี 1.2 1.โครงการก่อสร้าง 

รางระบายน้ า/ท่อ 

2.โครงการก่อสร้างปรับปรุง

บ ารุงรักษาแหล่งน้ า 

3.โครงการก่อสร้างปรับปรุง

บ ารุงรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน 

4.โครงการพัฒนาแหล่งน้ า

เพื่อการเกษตร 
 
 
 
 

ทต.ห้างฉัตร
แม่ตาล 

อบจ.ลป./ 
กรมชลประ 
ทาน/สนง. 
ทรัพยากรน้ า/
สนง.ทรัพยากร
บาดาล/อ าเภอ
ห้างฉัตร  /
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 
และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กล
ยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ย.4,5,7 ย.3 ย.3 
ด้านสังคม 

1) ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
 

1)ร้อยละของเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาส       
ที่ได้รับการพัฒนา 

60 65 70 75 ร้อยละ 5/ปี 3.1 1) โครงการสงเคราะห์
เด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
2) โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
3) ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
 

ทต.ห้างฉัตร
แม่ตาล 

สนง.พัฒนา
ชุมชน / สนง.
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงจังหวัด
ล าปาง 

2) ร้อยละของจ านวน
ประชาชนเขตเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
ที่ได้รับการศึกษา 

90 92 94 96 ร้อยละ 2/ปี 3.2 1) โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
2) โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ทั้งนอกระบบและ
ในระบบ 

ทต.ห้างฉัตร
แม่ตาล 

ร.ร.ในพื้นที ่
กศน.ห้างฉัตร 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กล
ยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

    3) ร้อยละของประชาชน 
ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

70 75 80 85 ร้อยละ5/ปี 3.3 1)โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2)โครงการจัดงานวัน
ส าคัญชองชาติและของ
ทางราชการ  

ทต.ห้างฉัตร
แม่ตาล 

สนง.
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
จังหวัดล าปาง 

    4) ร้อยละของประชาชน
ที่มีสุขภาพด ี
 

60 65 70 75 ร้อยละ5/ปี 3.4 1)โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย การกีฬา 
และนันทนาการ 
2)โครงการส่งเสริม
สุขภาพแก่ประชาชน 

ทต.ห้างฉัตร
แม่ตาล 

อบจ.ล าปาง/ 
สน.ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัดล าปาง 

    5) จ านวนชุมชนที่มี
ความเข้มแข็ง 
 

9 9 9 9 จ านวน 7
หมู่บ้าน 

3.5 1)โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2)โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ทต.ห้างฉัตร
แม่ตาล 

สนง.พัฒนา
ชุมชนอ าเภอ
ห้างฉัตร 

    6) ร้อยละของการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยได ้
 

40 50 60 70 ร้อยละ10/ปี 3.6 1)โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ทต.ห้างฉัตร
แม่ตาล 

สนง.พัฒนา
ชุมชนอ าเภอ
ห้างฉัตร 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กล
ยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ย.1,3 ย.4 ย.4 
ด้านเศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได้ที่
เพียงพอต่อ
การด ารงชีพ 

1)ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีอาชีพ
และรายได้ที่
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ 

60 70 80 90 ร้อยละ 10/ปี 4.1 1)โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2)โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน 

ทต.ห้างฉัตร
แม่ตาล 

อบจ.ล าปาง/
สนง.พัฒนา
ชุมชน 

จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีได้รับ
การส่งเสริม 

1 2 3 4 จ านวน1แห่ง/ปี 4.2 1)โครงการปรับปรุง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ทต.ห้างฉัตร
แม่ตาล 

อบจ.ล าปาง/ 
สน.ท่องเที่ยว
และกีฬา 

ย.2,7 ย.5 ย.5 
ด้านการบริหาร

และพัฒนา
องค์กร 

ทต.ห้างฉัตร
แม่ตาลเป็น
องค์กรแห่ง
การเรียนรู ้

1) ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนา 

70 80 90 100 ร้อยละ 10/ปี 5.1 1)โครงการพัฒนา
บุคลากร 
2)โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการปฏิบัติราชการ 

ทต.ห้างฉัตร
แม่ตาล 

 

2) ร้อยละเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ีมี
มาตรฐาน 
 

     5.2 1)โครงการปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติราชการ 
2)โครงการพัฒนาสถานที่
ส าหรับปฏิบัติราชการ 

ทต.ห้างฉัตร
แม่ตาล 
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