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ความเช่ือมโยง
กบัยุทธศาสตร์

จงัหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต
จงัหวดั 

ยุทธ 
ศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า
ของเป้า 
หมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

2561 2562 2563 2564 

การพฒันาการ
คา้การลงทุน 

การพฒันาการ
คา้ผ่านแดน 

1) การ
พฒันา
ดา้นการ
คมนาคม 

ต าบลทีม่กีาร
ขยายตวัทาง
เศรษฐกจิ เพื่อ
รองรบัประชาคม
เศรษฐกจิ
อาเซยีน 

มกีารคา้ขาย 
และรา้นคา้
หรอืภาคธุรกจิ 
เพิม่ขึน้รองรบั
ประชาคม
เศรษฐกจิ
อาเซยีน 

10 10 10 10 40 พฒันาเสน้ทาง
คมนาคมเพื่อ
เชื่อมโยง
เสน้ทางขนสง่
สนิคา้,พฒันา
งานโครงสรา้ง
พืน้ฐาน, 

ก่อสรา้งถนน,
เสน้ทาง
คมนาคม,งาน
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กองช่าง ส านกั 

งาน
ปลดั 

การพฒันา
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

การพฒันา
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

2) การ
พฒันา
ดา้นแหล่ง
น ้า 

ต าบลทีม่กีาร
ขยายตวัทาง
เศรษฐกจิ เพื่อ
รองรบัประชาคม
เศรษฐกจิ
อาเซยีน 

มกีารคา้ขาย 
และรา้นคา้
หรอืภาคธุรกจิ 
เพิม่ขึน้รองรบั
ประชาคม
เศรษฐกจิ
อาเซยีน 

5 5 5 5 25 พฒันาแหล่งน ้า
อุปโภคบรโิภค 
แหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร 

ขดุลอกล าหว้ย
,ขดุเจาะบ่อ
บาดาล,
ก่อสรา้งฝาย
ชะลอน ้า,
ก่อสรา้งระบบ
ประปา 

กองช่าง ส านกั 

งาน
ปลดั 



 

 

การพฒันาสงัคม
และคุณภาพชวีติ
เพื่อความสขุอย่าง
ยัง่ยนื 

การพฒันา
ทรพัยากร
มนุษย ์

3) การ
พฒันา
ดา้น
การศกึษา 
ศาสนา 
และ
วฒันธรรม 

ต าบลแหง่
การศกึษาทีม่ี
ความเป็นเลสิ
ทางวชิาการ 

ต าบลแหง่การ
อนุรกัษ์
วฒันธรรมไทย ภู
มปัิญญทอ้งถิน่
ใหย้ัง่ยนื 

ศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็ และ
สถานศกึษาใน
ต าบลไดร้บั
รางวลัต่างๆ 
ในการแขง่ขนั
ทางวชิา
ประชาชนและ
เยาวชนใน
ต าบลมคีวาม
ภาคภูมมใิจใน
ชนเผ่าของ
ชุมชน และ
ด าเนินวถิชีวิติ
ตามภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

10 10 10 10 40 อุดหนุน
งบประมาณให้
สถานศกึษาใน
การจดักจิกรรม
สง่เสรมิทาง
วชิาการ,จดั
กจิกรรมอนุรกัษ์
และพืน้ฟูงาน
บุญประเพณ ี

อุดหนุน
งบประมาณใน
โครงการของ
สถานศกึษา,จดั
โครงการฟ้ืนฟู
วฒันธรรมภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

กอง
การศกึษา
ฯ 

ส านกั 

งาน
ปลดั 

การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม
อย่างยัง่ยนื 

เมอืงน่าอยู ่ 4) การ
พฒันา
ดา้นสิง่
แวด 

ลอ้ม 

ต าบลทีม่คีวาม
ปลอดภยัในชวีติ 
และประชาชนมี
สขุภาพทีด่ ี

ไม่มกีารก่อ
อาชญากรรม 
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชวีติ และมี
สขุภาพทีด่ ี

3 3 3 3 12 จดักจิกรรมและ
ใหค้วามรู ้สรา้ง
จติส านึกในการ
รกัและหวงแหน
ทอ้งถิน่ 

โครงการ
อนุรกัษ์ป่า
ชุมชน,
โครงการ
ธนาคารขยะ,
โครงการ
ธรรมนูญ
สขุภาพ 

กองสา
ธารณ 

สขุฯ 

ส านกั 

งาน
ปลดั 



การพฒันา
สงัคมและ
คุณภาพชวีติ
เพื่อความสขุ
อย่างยัง่ยนื 

การพฒันา
ทรพัยากร
มนุษย ์

5) การ
พฒันา
ดา้นสงัคม 

ต าบลทีม่คีวาม
ปลอดภยัในชวีติ 
และประชาชนมี
สขุภาพทีด่ ี

ไม่มกีารก่อ
อาชญากรรม 
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชวีติ และมี
สขุภาพทีด่ ี

5 5 5 5 25 พฒันาคุณภาพ
ชวีติของ
ประชาชน,
สง่เสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ให้
เกดิการพึง่ตนเอง 

พฒันาคุณภาพ
ชวีติประชาชน,
ผูส้งูอายุ,ผูด้อย
โอกาส, สรา้ง
ระบบบรกิาร
สาธารณะต่างๆ 

ส านกังาน
ปลดั 

กอง 
การศกึ 
ษา 

การพฒันาและ
สง่เสรมิการ
ท่องเทีย่ว 

การพฒันา
และสง่เสรมิ
การ
ท่องเทีย่ว 

6) การ
พฒันา
ดา้น
เศรษฐกจิ
และการ
ท่องเทีย่ว 

ต าบลทีม่กีาร
ขยายตวัทาง
เศรษฐกจิ เพื่อ
รองรบัประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน 

มกีารคา้ขาย 
และรา้นคา้หรอื
ภาคธุรกจิ 
เพิม่ขึน้รองรบั
ประชาคม
เศรษฐกจิ
อาเซยีน 

3 3 3 3 12 สง่เสรมิและสรา้ง
งานโครงสรา้งพืน้
ฐานรองรบัการ
ขยายตวัทาง
เศรษฐกจิ,
สง่เสรมิการ
ท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรม
,พฒันาแหล่ง
ท่องเทีย่วภายใน
ต าบล 

ก่อสรา้งและต่อ
เตมิตลาดสด 
อบต.บา้นผึง้,จดั
งานบุญประเพณี
ต่างๆ , เผยแพร่
วฒันธรรมชมุชน
ในงานประเพณี
ต่างๆ ของ
จงัหวดัโครงการ
พฒันาแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

ส านกังาน
ปลดั 

กองการ
ศกึ 
ษา 

การพฒันา
สงัคมและ
คุณภาพชวีติ
เพื่อความสขุ
อย่างยัง่ยนื 

การพฒันา
ทรพัยากร
มนุษย ์

7) การ
พฒันา
ดา้นสา
ธารณ 
สขุ 

ต าบลทีม่คีวาม
ปลอดภยัในชวีติ 
และประชาชนมี
สขุภาพทีด่ ี

ไม่มกีารก่อ
อาชญากรรม 
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชวีติ และมี
สขุภาพทีด่ ี

3 3 3 3 12 สง่เสรมิงาน
สาธารณสขุมลู
ฐาน/ป้องกนัโรค
ระบาด/ 

โครงการฉดั
วคัซนีป้องกนั
โรคพษิสนุขับา้/
ฉีดพ่นหมอก
ควนัป้องกนั
ยุงลาย 

กองสา
ธารณ 
สขุฯ 

ส านกั 
งานปลดั 

การพฒันา
สงัคมและ
คุณภาพชวีติ
เพื่อความสขุ
อย่างยัง่ยนื 

การปรบั
สมดุลและ
เพิม่
ประสทิธภิา
พการ
บรหิาร

8) การ
พฒันา
การเมอืง 
และการ
บรหิาร 

ประชาชนมคีวาม
เป็นพลเมอืง
อาเซยีนบุคลากร
ทอ้งถิน่มคีวามเป็น
มอือาชพีทางการ
บรหิารงาน 

ประชาชน
สามารถเขา้ใจ
และใชป้ระโยชน์
จากการเป็น
พลเมอืงอาเซยีน 

5 5 5 5 20 พฒันาและเพิมู่
นความรูใ้หแ้ก่
บุคคลากร และ
ประชาชน 

โครงการอบรม
ใหค้วามรู้
เกีย่วกบั
ประชาธปิไตย,
โครงการศกึษาดู
งานเพิม่

ส านกังาน
ปลดั 

กองการ
ศกึ 

ษาฯ 



 จดัการ
ภาครฐั 

ศกัยภาพ
ทางการบรหิาร,
โครงการอบรม
พฒันาความรู้
บุคคลากร 

การรกัษา
ความมัน่คง
ชายแดน 

 

เมอืงน่าอยู ่ 9) การ
ป้องกนั
และ
บรรเทา
สาธารณ
ภยั 

ต าบลทีม่คีวาม
ปลอดภยัในชวีติ 
และประชาชนมี
สขุภาพทีด่ ี

ไม่มกีารก่อ
อาชญากรรม 
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชวีติ และมี
สขุภาพทีด่ ี

1 1 1 1 4 เพิม่ศกัยภาพ
ใหแ้ก่เจา้หน้าที,่ 
อบรมใหค้วามรู ้

ทบวนความรุแ้ก่
เจา้หน้าที ่อป
พร. / โครงการ
ช่วยเหลอื
ป้องกนับรรเทา
สาธารณภยั
ต่างๆ 

ส านกังาน
ปลดั 

กองช่าง,
กอง
สาธารณ
สขุ 


