
ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา อปท. 

กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาคู พ.ศ. 2561 – 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถใน การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาส ความเสมอ
ภาคและ ความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เสริมสร้างและ 
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์

การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง
พื้นที่เศรษฐกิจ 

การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและ 

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 

การเติบโตที่ 
เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

ความ 
มั่นคง 

การสร้างความ 
เป็นธรรม ลด 

ความเหลื่อมล้ า 

การเพิ่มประสิทธภิาพการ 
บริหารจัดการภาครัฐ 

และธรรมาภบิาล 

การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน/ 
ระบบโลจิสติกส ์

การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน
บ้าน ภูมภิาค 

การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรม 
แปรรูป การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ 

การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวอยา่งครบวงจร 

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหาร
ปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลัก แบบครบวงจร 

ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมปิัญญาทอ้งถิ่นด้วย 
นวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 

พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง 
น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 

พัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ตามหลักธรรมาภบิาล 

สร้างสงัคมแห่งความ
มั่นคงและ ปลอดภัย 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารัตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตร 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบ
บริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบา้นเมืองที่ดี 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) 

การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐ 

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม ถนน 
สะพาน ทางเท้าและราง
ระบายน้ า 
2.  บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ไฟฟ้าสาธารณะ และการ
ขยายเขตบริการไฟฟา้ 
 

3.  ก่อสร้าง 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา
ระบบประปา 
4.  ส่งเสริม
การเกษตรและการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน    
 

1.  การส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา ศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรมและการกีฬาใน
ท้องถิ่น 
2. การส่งเสริมสนับสนุน
การรวมกลุ่มอาชีพของ
ประชาชนในชุมชน 
3.  การสังคมสงเคราะห์
อย่างทั่วถึง 
 

4.  การปอ้งกันยาเสพติดใน
ชุมชน 
5. การส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 
6.  ส่งเสริมสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข การ
อนามัยแมแ่ละเด็กในชุมชน 
 

1. การบริหารจัดการขยะ 
2.  การบรหิารจัดการน้ า
เสีย 
3.  การบรหิารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
4. การปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาล 
 

1. การบริหารและพัฒนาองค์กร 
2.  การพัฒนาบุคลากร 
3.  การป้องกันและบรรเทาสารธารณ
ภัย(การรักษาความสงบภายใน) 
 



แผนงาน 

ผลผลิต/
โครงการ 

กลยุทธ ์

ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม ถนน 
สะพาน ทางเท้าและราง
ระบายน้ า 
2.  บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ไฟฟ้าสาธารณะ และการ
ขยายเขตบริการไฟฟา้ 
 

3.  ก่อสร้าง 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา
ระบบประปา 
4.  ส่งเสริม
การเกษตรและการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน    
 

1.  การส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา ศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรมและการกีฬาใน
ท้องถิ่น 
2. การส่งเสริมสนับสนุน
การรวมกลุ่มอาชีพของ
ประชาชนในชุมชน 
3.  การสังคมสงเคราะห์
อย่างทั่วถึง 
 

4.  การปอ้งกันยาเสพติดใน
ชุมชน 
5. การส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 
6.  ส่งเสริมสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข การ
อนามัยแมแ่ละเด็กในชุมชน 
 

1. การบริหารจัดการขยะ 
2.  การบรหิารจัดการน้ า
เสีย 
3.  การบรหิารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
4. การปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาล 
 

1. การบริหารและพัฒนาองค์กร 
2.  การพัฒนาบุคลากร 
3.  การป้องกันและบรรเทาสารธารณ
ภัย(การรักษาความสงบภายใน) 
 

โครงการก่อสร้างถนน 

โครงการก่อสร้าง
สะพาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
ประปา 

โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ 

โครงการก่อสร้างฝาย/
ห้วย 

โครงการขุดลอกฝาย/
ห้วย 

โครงการจัดงาน
วันส าคัญ 

โครงการจัดงานบุญ
ประเพณี 

โครงการ 
แข่งขันกีฬา 

โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ  
คนพิการ  และ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตเทศบาล
ต าบลนาคู 

สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ  ผู้

พิการ  ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้มีรายได้

น้อย  และผู้
ยากไร้ยากไร้ 

โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพ

ติด 

โครงการบ าบัดและ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

 

โครงการก่อสร้าง 
อนุสรณ์สถาน 

โครงการ
พัฒนา

ศักยภาพ
บุคลากร

ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ของสุขศาลา 

โครงการ
ป้องกันโรค

ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการขุดและ
ฝังกลบบ่อขยะ 

โครงการก่อสร้าง
ระบบบ าบัดน้ า
เสียจากชุมชน 

โครงการขุดลอก 
รางระบายน้ า 

โครงการก่อสร้าง
ระบบก าจัดสิ่ง

ปฏิกูล 

โครงการ
เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โครงการเทศบาล
ประจ าปี 

โครงการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ 

โครงการซื้อถัง
เก็บน้ าด่ืม 

โครงการ
ฝึกอบรม 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

แผนงาน
งบกลาง 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ/ผู้

พิการ/
ผู้ป่วย
เอดส์ 

เงินสมทบ
กองทุน 

ส ารองจ่าย 

โครงการส่งเสริมความรู้
การระงับอัคคีภัย

เบื้องต้น 

โครงการวันสถาปนา 
อปพร. 

โครงการ 
วันเด็ก 

โครงการ
พัฒนา

ศักยภาพ
ศูนย์การ
เรียนรู้ 

โครงการอบรม
สัมมนาและพัฒนา

สตรี 

แบบ ยท.01 


