
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร ์

ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

การเจริญเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแสดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ด้านการ

ปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 

การสร้างความ
เป็นธรรมลด
ความเหล่ือมล้้า
ในสังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แบ่งปันได้อย่าง
ย่ังยืน 

การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 

การเสริมสร้างความ
ม่ันคงแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ
สู่ความม่ันคงและ
ย่ังยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติคส์ 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรม  

การพัฒนา
ภาคการเมือง
และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพ่ือ
การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน กระบวนการผลิตข้าว  
และสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีได้มาตรฐาน  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ส่งเสริมการแปรรูป  การตลาด และ
การกระจายสินค้าเกษตร  เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  

พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว
ตามมาตรฐานเพ่ือดึงดูด
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล  

การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง  

การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุข
อย่างย่ังยืน  

การพัฒนาขีดความสามารถทางการ
บริหารและบริการสู่สากล  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

การบริหารทรัพยากรน้้า และ
ดิน อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล  

 

การพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และฐาน
ชุมชนท่ีเข้มแข็ง  

 

การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน  

 

การพัฒนาขีดความ สามารถ
ทางการบริหารและบริการสู่
สากล 

 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และระบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

 

 
 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓  
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แบบ ยท. 02 



ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาของอปท. 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
น้้า ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และฐานชุมชนท่ี
เข้มแข็งและย่ังยืน  

 

การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต  

 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีและบริการสู่สากล  

 

การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ 

ต้าบลคลองคูณมีดิน น้้า 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการ
เกษตรคุณภาพ พ้ืนท่ีการเกษตรมี
ความสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ 

ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ 
ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับ
การพัฒนาอย่างรอบด้านและท่ัวถึง 

เป้าประสงค์ท่ี ๓ 

พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และ
เสริมสร้างความม่ันคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชน เพ่ือสร้างสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๔ 

คุณภาพการบริการขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลมีความพร้อมสู่
สากลและมีประสิทธิภาพเพ่ิม
สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบล
พัฒนาการจัดการศึกษา และ
ระบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ท่ี ๑ 

ก่อสร้างพัฒนา
ปรับปรุงบ้ารุง
แหล่งน้้า และ
สร้างจิตส้านึก
และความ
ตระหนักใน  
การจัดการ
ทรัพยากรน้้า
และส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี ๓ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท้า
การเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และ
การด้าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

การบริหารทรัพยากรน้้า และดิน 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล  

 

การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และฐานชุมชนท่ี
เข้มแข็ง 

 

การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างย่ังยืน  
 

การพัฒนาขีดความ สามารถ
ทางการบริหารและบริการสู่
สากล 

 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และระบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
 

กลยุทธ์ท่ี ๔
ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี ๒ 

การบริหาร
จัดการและ
รณรงค์การ
ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

กลยุทธ์ท่ี ๕
ส่งเสริมและเพ่ิม
ทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและ
กลุ่มอาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี ๖

ก่อสร้างพัฒนา

ปรับปรุงบ้ารุง

เส้นทาง

คมนาคม และ

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๗

ป้องกันการแพร่

ระบาดของ

โรคติดต่อ และ

ส่งเสริมสุขภาพ

ด้านการกีฬา

และนันทนาการ

ให้กับประชาชน 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๘

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา คนพิการ 

แลผู้ด้อยโอกาส  

และเสริมสร้าง

ความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ให้กับประชาชน 

 

กลยุทธ์ท่ี ๙

ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนและ

องค์กรทุกภาค

ส่วน 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๐

พัฒนาบุคลากร

ให้มีความรู้ 

ความสามารถ

และทักษะ 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๑

พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการ 

ศึกษา ระบบการ

จัดการเรียนรู้ 
และสนับสนุน

แหล่งเรียนรู้ของ

ท้องถ่ินเพ่ือรอง 

รับประชาคม

อาเซียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



แผนงาน เคหะและชุมชน สาธารณสุข เกษตร อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สังคม 

สงเคราะห ์

การรักษาความ
สงบภายใน 

บริหารทั่วไป 

ผลผลิต/

โครงการ 

โครงการก่อสร้าง  

ปรับปรุง 

บ้ารุงรักษา 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

โครงการจัดหา 

และพัฒนาแหล่ง

น้้าเพื่อการอุปโภค 

บริโภค และน้้าเพื่อ

การเกษตร 

 

 

 

โครงการปลูก

ต้นไม้ 

โครงการ     

บริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อม 

 

สมทบเข้ากองทุน

สวัสดิการชุมชนฯ  

สมทบเข้ากองทุน

หลักประกัน

สุขภาพระดับ

ท้องถ่ินหรือพื้นที่

(สปสช.) 

โครงการบริหาร

จัดการขยะ 

โครงการดูแล

สุขภาพประชาชน 

โครงการเก่ียวกับ

การป้องกัน และ

ควบคุมโรค 

โครงการสืบสาน

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการสืบสาน

ประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุน

และส่งเสริมอาชีพ

ให้กับประชาชน 

โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

โครงการ

อาสาสมัครดูแล      

ผู้สูงอายุในพื้นที่

ต้าบลคลองคูณ 

โครงการ

สงเคราะห์ผู้

ยากจน ยากไร้ 

และด้อยโอกาส

ทางสังคม 

โครงการ

ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย 

โครงการตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด 
และการอ้านวย
ความสะดวก
ด้านการ จราจร 

โครงการพัฒนา

บุคลากร 

โครงการ อบต.

พบปะประชาชน 

งบกลาง 

โครงการศึกษา

ดูงานนอก

สถานที่เพื่อ

เสริมสร้างการ

เรียนรู้ของเด็ก

ปฐมวัย 

โครงการจัดตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้

ประชาคม

อาเซียนระดับ

ต้าบล 

กลยุทธ์ท่ี ๑ 

ก่อสร้างพัฒนา
ปรับปรุงบ้ารุง
แหล่งน้้า และ
สร้างจิตส้านึก
และความ
ตระหนักใน  
การจัดการ
ทรัพยากรน้้า
และส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี ๓ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท้า
การเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และ
การด้าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

กลยุทธ์ท่ี ๔
ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี ๒ 

การบริหาร
จัดการและ
รณรงค์การ
ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

กลยุทธ์ท่ี ๕
ส่งเสริมและเพ่ิม
ทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและ
กลุ่มอาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี ๖

ก่อสร้างพัฒนา

ปรับปรุงบ้ารุง

เส้นทาง

คมนาคม และ

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๗

ป้องกันการแพร่

ระบาดของ

โรคติดต่อ และ

ส่งเสริมสุขภาพ

ด้านการกีฬา

และนันทนาการ

ให้กับประชาชน 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๘

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา คนพิการ 

แลผู้ด้อยโอกาส  

และเสริมสร้าง

ความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ให้กับประชาชน 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๙

ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนและ

องค์กรทุกภาค

ส่วน  

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๐

พัฒนาบุคลากร

ให้มีความรู้ 

ความสามารถ

และทักษะ 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๑

พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการ 

ศึกษา ระบบการ

จัดการเรียนรู้ 
และสนับสนุน

แหล่งเรียนรู้ของ

ท้องถ่ินเพ่ือรอง 

รับประชาคม

อาเซียน 

 

 

 
การศึกษา 

โครงการก่อสร้าง  

ปรับปรุง 

บ้ารุงรักษา 

เส้นทางคมนาคม 
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