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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์   

 
ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าหมาย

ประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์

 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

พัฒนาเมืองน่า

อยู่ สิ่งแวดล้อม

และ  โลจิสติกส ์

 
ยกระดับการ

บรหิารจัดการ

งานด้านสงัคม 

การศึกษาให้มี

คุณภาพ มี

มาตรฐาน เพื่อ

สรา้งภูมิคุม้กัน

และส่งเสรมิ

โอกาส ทาง

สังคมบนฐาน

แห่งความ

พอเพียง  

 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวติ ทุนทาง

สังคม และชมุชน

ให้เข้มแข็ง 

 

ส่งเสรมิเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยว

ชุมชน 

 

พัฒนาคนให้เป็น

พลเมืองที่ดขีอง

สังคม 

 

เมืองน่าอยู่ 

1.ด้านกายภาพ 

2.ด้านเศรษฐกิจ 

3.ด้านสังคม การศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม 

สาธารณสุขและการ

กีฬา 

4. ด้านการเมือง การ

ปกครองและการบรหิาร 

5.ด้านความสงบ

เรียบรอ้ย ความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

6.ด้านเชิดชคูุณธรรม 

ยกระดับ
โครงสร้าง
พื้นฐาน  เพื่อ
สนับสนุน
การค้า  การ
ลงทุนและ
การเกษตร  
และส่งเสริม
ให้ได้
มาตรฐาน
และ
ตอบสนอง
ความ
ต้องการของ
ประชาชน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ตลอดจน
ความสะดวก 
ความ
ปลอดภัย  

 

โครงสร้างพื้นฐาน
มีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้น ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา และ
ได้รับบริการ
สาธารณูปโภค /
สาธารณูปการ
ทั่วถึง 

30 30 30 30 ปีละ 120 

โครงการ 
การสร้างเมืองน่าอยู่  
การส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ 
การด าเนินชีวิตตาม
วิถีชีวิตพอเพียง 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
และ
สิ่งก่อสร้าง
อื่นๆ และ
โครงการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
ตลอดจน 
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่ 
อนุรักษ์ 
พัฒนาหรือ
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
และส่งเสริม
การด าเนิน
ชีวิตตามวิถี
ชีวิตพอเพียง 
 

ส านัก

ปลัด 

กองช่าง 

กอง

การศึกษา 

ศาสนา

และ

วัฒนธรร

ม 

ส านัก

ปลัด 

กองคลงั 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าหมาย

ประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 

หน้าของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

พัฒนาเมืองน่า
อยู่ สิ่งแวดลอ้ม
และ  โลจิสติกส ์
 
พัฒนาด้าน
ท่องเที่ยว 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้าน
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว
ชุมชน 
 
 

ด้านภูมิปญัญาท้องถิ่น มุ่งมั่นที่จะ
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่นให้คง
อยู่ อนุรกัษ์ 
พัฒนาหรือ
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
รณรงค์ปลูก
จิตส านึกและ
ความตระหนักใน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
และด ารงไว้ซึง่

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

5 5 5 5 ปีละ 5 โครงการ ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
สมุนไพรและต ารายา
พื้นบ้าน 
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
การด ารงชีวิตตาม
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ 
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
การละเล่นพื้นบ้าน 
ส่งเสริม สนับสนุน 
การบริหารจัดการน้ า
อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ 
จัดหา หรือพัฒนา
แหล่งน้ าขนาดใหญ่
เพื่ อ เป็ นแหล่ งน้ า
ต้นทุนในการผลิต
ด้ า น เกษ ตร  ห รื อ
อุตสาหกรรม ฯลฯ 
 

โครงการตาม
แนว 
พระราชเสาวนยี ์
โครงการท้องถิ่น
ไทย  รวมใจ
ภักดิ์   รักษ์สี
เขียว 
โครงการ
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
โครงการ 
“นักรบ
สิ่งแวดล้อม” 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ส านักปลัด 

กองคลงั 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าหมาย

ประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 

หน้าของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

พัฒนาด้าน
เกษตรกรรม 
และบริหาร
จัดการน้ าอย่าง
บูรณาการ 
 
พัฒนาเมืองน่า
อยู่ สิ่งแวดลอ้ม
และ  โลจิสติกส ์
 
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
งานด้านสังคม 
การศึกษาให้มี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกัน
และส่งเสริม
โอกาส ทาง
สังคมบนฐาน
แห่งความ
พอเพียง   
 

พัฒนาคุณภาพ

ชวีติ ทุนทาง

สังคม และ

ชุมชนให้

เข้มแข็ง 

 
 

ด้านวิถีชีวิตพอเพียง 
 

มุ่งม่ันที่
จะ
ส่งเสริม
การ
ด าเนิน
ชีวิตตาม
วิถีชีวิต
พอเพียง 

 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
วัสดุเหลือใช้  
ลดต้นทุนการผลิต
และปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
การผลิตสินค้า
การเกษตรฯ 

1 1 1 1 ปีละ 1 โครงการ 1. ส่งเสริมให้มีการ
จัดการวัสดุเหลือใช้   
 ๒.  ส่งเสริมระบบ
การผลิตเกษตร
อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์
ปุ๋ยอินทรีย์เพือ่ลด
ต้นทุนการผลิต 
 ๓.   ปรับปรุง 
ประสิทธิภาพในการ
ผลิตสินค้าการเกษตร
ไปสู่มาตรฐานและ
ปลอดภัยจากมลพิษ 
 ๔.   ส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้เกษตรกร
และองค์กรภาค
เกษตร 
 ๕.   ส่งเสริมพัฒนา
เครือข่ายและตลาด
สินค้าทางเกษตร 
 ๖.   ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านการตลาด
และการแปรรูป 
 

โครงการ
ฟาร์มตัวอย่าง 
 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

กองคลงั 


