
 
 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  

  พันธกิจ 1. จัดให้มีและบ้ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน ้ำ อำคำร สถำนที่ และหอกระจำยข่ำว 
2. จัดให้มีน ้ำเพื่อกำรอุปโภค - บริโภคและกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ 
3. จัดให้มีและบ้ำรุงรักษำไฟฟ้ำสำธำรณะแก่ชุมชนอย่ำงเพียงพอ 

 
  เป้าประสงค์ 1. กำรคมนำคมทำงบกมีควำมสะดวกรวดเร็ว  และปลอดภัย 

2. ประชำชนมีสำธำรณูปโภคพื นฐำน อย่ำงเพียงพอในกำรด้ำรงชีวิตตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ 
- จ้ำนวนถนนที่ได้มำตรฐำนเพ่ิมขึ น 
- จ้ำนวนถนนครอบคลุมในเขตพื นที่เพ่ิมขึ น 
- จ้ำนวนแหล่งน ้ำอุปโภค  บริโภคและกำรเกษตรเพ่ิมขึ น 
- จ้ำนวนไฟฟ้ำส่องสว่ำงตำมถนนและชุมชนเพิ่มขึ น 

 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ้ำรุงรักษำถนน สะพำน ท่อระบำยน ้ำ 
อำคำรอเนกประสงค์ รั ว 

-จ้ำนวนถนน สะพำน ท่อระบำยน ้ำ อำคำร
อเนกประสงค์ รั วที่เพ่ิมขึ นและครอบคลุมทุกพื นที่ 

2. ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ้ำรุงรักษำระบบน ้ำอุปโภค บริโภค
และกำรเกษตร 

-จ้ำนวนแหล่งน ้ำเพ่ืออุปโภค – บริโภคและกำรเกษตร 
ที่เพ่ิมขึ น 

3. ขยำยเขตไฟฟ้ำ  ไฟฟ้ำสำธำรณะ -จ้ำนวนไฟฟ้ำสำธำรณะครอบคลุมทุกพื นที่ 
 
   หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

กองช่ำง 
 
  ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด:   ยุทธศำสตร์ที่ 5กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  :  ยุทธศำสตร์ที่  5กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลัก          
ธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 

                            
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   พันธกิจ 1.  ส่งเสริม อนุรักษ์ และบ้ำรุงรักษำไว้ซึ่งศิลปะ จำรีตประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงำม 
2.  ส่งเสริมกำรออกก้ำลังกำยเพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพ พลำนำมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและใช้เวลำว่ำง 
    ให้เกิดประโยชน์ 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำทุกระดับ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 

เป้าประสงค์ 1.ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงำมคงอยู่สืบไป 
2.ประชำชนมีสุขภำพจิตที่ดี  สุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง 
3.ประชำชนได้รับกำรศึกษำขั นพื นฐำนอย่ำงทั่วถึง 

   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-  กำรจัดงำนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง 
-  จ้ำนวนสนำมกีฬำและสถำนที่ออกก้ำลังกำยที่เพ่ิมขึ น 
-  จ้ำนวนประชำชนที่ได้รับกำรศึกษำทั งในระบบและนอกระบบ 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมกำรออกก้ำลังกำยและกำรเล่นกีฬำ -  จ้ำนวนร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรออกก้ำลังกำยและ

ด้ำนกีฬำเพ่ิมขึ น 
2. ส่งเสริมกำรจัดงำนประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น -  จ้ำนวนร้อยละของกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และ

ประเพณีท้องถิ่นเพิ่มขึ น 
3. กำรป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติดและป้องกันควบคุม 

โรคติดต่อ 
- จ้ำนวนร้อยละของผู้ติดยำเสพติดและโรคติดต่อลดลง 

4.ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำ -จ้ำนวนร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำ
เพ่ิมขึ น 

5.เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 

-จ้ำนวนกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัว 
ชุมชนและสังคมเพ่ิมขึ น 

   หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
-  ส้ำนักปลัด,  กองคลัง,  กองช่ำง 

  ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  :  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   3.  ยุทธศาสตร์การด้านการส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร 
  พันธกิจ 1. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพในกำรประกอบอำชีพให้กับประชำชนในพื นท่ี 

2. ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   
3. ส่งเสริมให้มีกลุ่มอำชีพตลอดจนขยำยโอกำสให้เข้ำถึงแหล่งเงินทุน  
4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

 

เป้าประสงค์ 1. ประชำชนมีอำชีพ และมีรำยได้เพียงพอแก่กำรยังชีพ 
2. ประชำชนมีงำนท้ำสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 
3. ประชำชนมีกลุ่มอำชีพที่เข้มแข็งและมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 
4. ประชำชนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ ด้ำนกำรค้ำ  กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์ 
   กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

 

   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-  กำรจัดฝึกอบรม ส่งเสริมอำชีพให้กับประชำชน 



-  มีกำรพัฒนำแหล่งน ้ำในกำรอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ 
 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนำและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพให้แก่ประชำชน -  จ้ำนวนร้อยละของประชำชนได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ
เพิ่มขึ น 

2. พัฒนำแหล่งน ้ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร -  จ้ำนวนร้อยละของแหล่งน ำ้อุปโภค บริโภค มีเพียงพอและ
ทั่วถึง 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
-กองช่ำง,  ส่วนกำรศึกษำ,  ส้ำนักปลัด 

 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  :  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
กำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 

  

  พันธกิจ  1.ระบบรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    2.กำรป้องกันสำธำรณะภัยและช่วยเหลือประชำชนที่ประสบสำธำรณะภัย 

 

เป้าประสงค์ 1.  ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดี   สถำบันครอบครัวเข้มแข็งและสร้ำงสังคมแห่งสันติสุข 
2.  ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีกำรเตรียมควำมพร้อมเม่ือเกิด

สำธำรณะภัย   
 

   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-  จ้ำนวนร้อยละของประชำชนที่มีคุณภำพชีวิตดี  ครอบครัวเข้มแข็ง 
-  ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.ระบบรักษำควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 
-  ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิม่ขึ น 
 

2.กำรป้องกันสำธำรณะภัยและช่วยเหลือประชำชนท่ี 

ประสบสำธำรณะภัย 

-  จ้ำนวนร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสรมิหรืออบรมให้ควำมรู้ 

ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัย 
 

   หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
-  ส้ำนักปลัด  
  ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศำสตร์ที่ 5ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  :  ยุทธศำสตร์ที่ 5ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลัก     
ธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   พันธกิจ 1.สร้ำงจิตส้ำนึกและตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  2.ปรับปรุงถนนที่สำธำรณะให้มีควำมสะอำดร่มรื่น 
  3.สร้ำงระบบกำรก้ำจัดขยะอย่ำงถูกสุขอนำมัย 

 

เป้าประสงค์ 1.  มีทรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์และเพ่ิมพื นที่สีเขียวให้กับป่ำ 
2.  ถนน แหล่งน ้ำ  และท่ีสำธำรณประโยชน์มีควำมสะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3.  มีกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงถูกต้องสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 

    

   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-  มีพื นที่สีเขียวเพ่ิมขึ น และมีกำรปลูกต้นไม้ในโอกำสส้ำคัญต่ำงๆ 
-  ประชำชนมีจิตส้ำนึกในกำรรักษำควำมสะอำด  ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมและมีภูมิทัศน์ที่สวยงำม 
-  ประชำชนมีกำรคัดแยกขยะและทิ งขยะอย่ำงถูกวิธี   

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  สร้ำงจิตสำ้นึกและตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

-  จ้ำนวนต้นไม้ที่มีกำรปลูกเพิม่ขึ น 

-  ประชำชนมีจิตส้ำนึกในกำรอนุรกัษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมมำกขึ น 
2.ปรับปรุงถนนท่ีสำธำรณะใหม้ีควำมสะอำดร่มรื่น -  ประชำชนมีจิตส้ำนึกในกำรทิ งขยะและดูแลรักษำควำมสะอำด  

 
3.สร้ำงระบบกำรก้ำจดัขยะอย่ำงถกูสุขอนำมัย 
 

-  กำรจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นไปดว้ยควำมรวดเร็ว 

-  จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรบริหำรจดักำร

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
-  ส้ำนักปลัด 
 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำรอย่ำงสมดุลและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  :  ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำรอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

   พันธกิจ  1.บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง 
2.พัฒนำคนให้มีคุณภำพ คุณธรรมและจริยธรรม  สร้ำงสังคมแห่งสันติสุข 



3.  ส่งเสริมและยกระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน 
4.  ประชำชนมีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ 
 

เป้าประสงค์ 1. บุคลำกรได้เข้ำรับกำรประชุม  อบรมในรูปแบบต่ำงๆ 
2. ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสิทธิเสรีภำพ  อ้ำนำจหน้ำที่ของตนตำมรัฐธรรมนูญกำร
ปกครองประเทศ  มีส่วนร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่ำงๆตลอดจนกิจกรรมทำงกำรเมืองกำร
ปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย 
3.  ประชำชนทุกภำคส่วนเข้ำมำมีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นมำกขึ น 

    4.ประชำชนได้รับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันและมีช่องทำงในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย
เพ่ิมขึ น 

 

   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
- จ้ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ ควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
-  จ้ำนวนร้อยละของกิจกรรมพัฒนำคนให้มีคุณภำพ คุณธรรมและจริยธรรม   
-  จ้ำนวนร้อยละของประชำชนที่เข้ำมำมีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น 
-  จ้ำนวนร้อยละของประชำชนที่มีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนทีท่ันสมยัและรวดเร็ว -  จ้ำนวนร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำรพัฒนำ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และศักยภำพเพิม่ขึ น 
-  กำรให้บริกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  สะดวก  รวดเร็ว  
ประชำชนมีควำมพึงพอใจ 

2.  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ให้แก่ประชำชน 

-  จ้ำนวนร้อยละของประชำชนที่เข้ำมำมีบทบำทในกำร
บริหำรจัดกำรท้องถิ่นและกำรมีส่วนร่วมเพิ่มขึ น 
-  มีอุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้และสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆมีควำมพร้อมและเพียงพอในกำรให้บริกำรประชำชน
เพิ่มขึ น 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
-  ส้ำนักปลัด,  กองช่ำง,  กองคลัง,  ส่วนสวสัดิกำรสังคมและส่วนกำรศึกษำ 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  :  ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล
และควำมมั่นคง 


