
 

 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยงกั

บยทุธศาสตร์จงัห

วดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 

  จงัหวดั 

 ยทุธศาสตร์ 

  อปท 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานรับผิ

ดชอบหลกั 

หน่วยงานส

นบัสนนุ 

4. 

การเสริมสร้างความมัน่คง 

และความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สิน 

 

 

1. 

การพฒันาเมืองและชมุ

ชน 

1. 

การพฒันาเมืองและชมุ

ชน 

พฒันาระบบสาธารณู

ปโภคและความปลอด

ภยัในชีวิตและทรัพย์สิ

น 

ร้อยละการพฒันาระบบสา

ธารณปูโภคและความปลอ

ดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบสาธารณู
ปโภคและรักษาความป
ลอดภยัในชีวิตและทรัพ
ย์สิน 

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบสาธารณปูโภค
และโครงการรักษาความปลอด
ภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง ส านกังานปลดั 

1.การยกระดบัการพฒัน

าเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดค

วามสามารถทางการแข่

งขนัและเชื่อมโยงโอกาส

จากประเทศอนภุมิูภาค

ลุ่มน า้โขง   

2.การพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

 

2.การพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

 

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐ

านและระบบคมนาคม

ให้ได้มาตรฐานและทัว่

ถึง 

ร้อยละของโครงสร้างพืน้ฐ

านและระบบคมนาคมที่ได้

มาตรฐานและทัว่ถึง 

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้
ฐานและก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนนในพืน้ที่ 

โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื ้
นฐานและก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนนในพืน้ที่ 
 

กองช่าง ส านกังานปลดั 

2.การพฒันาคณุภาพคน

และสงัคมที่มีคณุภาพ 

 

3.การพฒันาการศกึษาแ

ละศกัยภาพพลเมือง 

 

3.การพฒันาการศกึษาแ

ละศกัยภาพพลเมือง 

 

พฒันาการศกึษา 

กีฬาและการประกอบอา

ชีพในชมุชน 

ร้อยละของประชาชนใน

พืน้ที่มีชีวิตที่ดีขึน้ 

ส่งเสริมด้านพฒันาการศึ
กษา 
กีฬาและการประกอบอา
ชีพในชมุชน 
 

โครงการส่งเสริมด้านพฒันากา
รศกึษา 
กีฬาและการประกอบอาชีพใน
ชมุชน 
 

ส านกังานปลดั 

กองการศกึษาฯ 

กองช่าง 

ส านกังานปลดั 



 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงกั

บยทุธศาสตร์จงัห

วดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 

  จงัหวดั 

 ยทุธศาสตร์ 

  อปท 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานรับผิ

ดชอบหลกั 

หน่วยงานส

นบัสนนุ 

3.การบริหารจดัการทรัพยาก

รธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพฒันาที่ยัง่ยืน 

 

4.การบริหารจดัการท

รัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพั

ฒนาอย่างยัง่ยืน 

4.การบริหารจดัการท

รัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพั

ฒนาอย่างยัง่ยืน 

เพ่ิมพนูและอนรัุกษ์ทรัพ

ยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ

ม 

 

ร้อยละของทรัพยากรธรรม

ชาติและสิ่งแวดล้อมในพืน้

ที่มีความสมบรูณ์เพ่ิมขึน้ 

บริหารจดัการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ

ม จดัการขยะ 

บ าบดัน า้เสียและปรับปรุ

งภมิูทศัน์ 

โครงการบริหารจดัการทรัพยา

กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จดัการขยะ 

บ าบดัน า้เสียและปรับปรุงภมิูทั

ศน์ 

กองช่าง 

ส านกังานปลดั 

ส านกังานปลดั 

กองช่าง 

1.การยกระดบัการพฒันา

เศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดควา

มสามารถทางการแข่งขนั

และเชื่อมโยงโอกาสจากป

ระเทศอนภุมิูภาคลุ่มน า้โข

ง   

5.การพฒันาการเกษตร

อย่างยัง่ยืน 

 

5.การพฒันาการเกษตร

อย่างยัง่ยืน 

 

พฒันาด้านการเกษตรต

ามหลกัเศรษฐกิจพอเพี

ยง 

ร้อยละของการส่งเสริมพฒั

นาด้านการเกษตร 

ส่งเสริมงานด้านการเกษ
ตรตามหลกัเศรษฐกิจพ
อเพียง 

โครงการส่งเสริมงานด้านการเ
กษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพี
ยง 

ส านกังานปลดั กองช่าง 



 

 

2.การพฒันาคณุภาพคน

และสงัคมที่มีคณุภาพ 

6.การเสริมสร้างสขุภาว

ะ 

 

6.การเสริมสร้างสขุภาว

ะ 

 

พฒันาด้านสาธารณสขุแ

ละสวสัดิการสงัคม 

ร้อยละของการส่งเสริมด้า

นสาธารณสขุและสวสัดิกา

รสงัคม 

ส่งเสริมงานด้านสาธาร
ณสขุและสวสัดิการสงัค
ม 

โครงการส่งเสริมงานด้านสาธา
รณสขุตา่งๆและสวสัดิการสงัค
ม 

ส านกังานปลดั กองคลงั 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงกั

บยทุธศาสตร์จงัห

วดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 

  จงัหวดั 

 ยทุธศาสตร์ 

  อปท 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานรับผิ

ดชอบหลกั 

หน่วยงานส

นบัสนนุ 

1.การยกระดบัการพฒันา

เศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดควา

มสามารถทางการแข่งขนั

และเชื่อมโยงโอกาสจากป

ระเทศอนภุมิูภาคลุ่มน า้โข

ง   

7. 

การสร้างเสริมทนุทาง

สงัคมให้เข้มแข็งและ

พฒันาเศรษฐกิจชมุช

นเพ่ือการแข่งขนั 

7. 

การสร้างเสริมทนุทาง

สงัคมให้เข้มแข็งและพั

ฒนาเศรษฐกิจชมุชนเ

พื่อการแข่งขนั 

พฒันาด้านศาสนา 

วฒันธรรมและส่งเสริมก

ารค้า การท่องเที่ยว 

 

ร้อยละของการส่งเสริมด้า

นศาสนา 

วฒันธรรมและส่งเสริมการ

ค้า การท่องเที่ยว 

ส่งเสริมงานด้านศาสนา 

วฒันธรรมและส่งเสริมก

ารค้า การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมงานด้านศาส

นา 

วฒันธรรมและส่งเสริมการค้า 

การท่องเที่ยว 

กองการศกึษาฯ 

ส านกังานปลดั 

ส านกังานปลดั 

 



 

 

5.การส่งเสริมและพฒัน

าศกัยภาพด้าน 

การเป็นเมืองอจัฉริยะ   

(Smart City)  

และเมืองแห่งการประชุ

มสมัมนา 

8.การพฒันาการบริหาร

ภาครัฐ  

ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

 

8.การพฒันาการบริหาร

ภาครัฐ  

ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

พฒันาด้านการพฒันา

บคุลากรและการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

ร้อยละของความพึงพอใจใ

นการให้บริการประชาชนแ

ละการมีส่วนร่วมของประช

าชน 

ส่งเสริมงานด้านการพฒั
นาบคุลากรและการมีส่ว
นร่วมของประชาชน 

โครงการส่งเสริมงานด้านการพั
ฒนาบคุลากรและการมีส่วนร่ว
มของประชาชน  

ส านกังานปลดั 
กองการศกึษาฯ 

กองช่าง 

กองคลงั 

กองช่าง 
ส านกังานปลดั 
 

 


