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แบบ ยท. ๐๑ 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

การพัฒนาการคา   การลงทุน และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพใน

การแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบบรูณาการอยางสมดุลย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิ

บาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาเทศบาล

ตําบลพรรนิคม 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

การพัฒนาการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 

ป 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

ดานความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

การสรางความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา

เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

การสรางการเจรญิเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บรหิารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด

สกลนคร 

ยุทธศาสตรกลุม

จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

การพัฒนาการทองเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

การสงเสรมิ พัฒนาการผลิตและสรางมลูคาเพิม่ทางการเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

การพัฒนาขีดความสามารถดานการคา การลงทุน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบบรูณาการอยางสมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

การบริหารกจิการบานเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภิ

บาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

การเสรมิสราง

และพัฒนา

ศักยภาพทุน

มนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

การสรางความเปน

ธรรมลดความ

เหลื่อมล้ําในสงัคม 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

การสรางความเขมแข็ง

ทางเศรษฐกิจและ

แขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

การเติบโตทีเ่ปนมิตร

กับสิง่แวดลอมเพื่อ

การพัฒนาอยาง

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

ความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ 

การเพิม่ประสิทธิภาพการ

บรหิารจัดการในภาครัฐ

และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ 

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานและ

ระบบโลจสิติกส 

ยุทธศาสตรท่ี ๘ 

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย

และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๙ 

การพัฒนาภาค 

เมืองและพื้นที่

เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ 

การตางประเทศ 

ประเทศเพือ่นบาน 

และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาการทองเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
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๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) 
แบบ ยท.๐2 

คาเปาหมาย 

กลยุทธ 

พัฒนาดานเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว การอนุรักษศาสนา

ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 

พัฒนาดานการศึกษา การสาธารณสุข

และการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

พัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการ

จัดการขยะในชุมชน 

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

บริหารจัดการบานเมืองตาม

หลักธรรมาภิบาล 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

และการทองเที่ยว 

การพัฒนาดานการศาสนา

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

การพัฒนาดานการศึกษา การพัฒนาดานสาธารณสุข 

การกีฬาและนันทนาการ 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการและ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  

การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน

และรักษาความสงบเรียบรอย 

การพัฒนาสังคมและ

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาดานการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยฯ 

การพัฒนาดานการจัดการ

ขยะในครัวเรือนและชุมชน 

การพัฒนาดานการเมืองและการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 

เพ่ือพัฒนาดานการศึกษา การ

สาธารณสุขและการสงเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

เพ่ือพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว

ภายในทองถ่ิน 

เพ่ือพัฒนาดานการบริหารจัดการจัดการขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

เพ่ือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

เพ่ือบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนงาน การรักษาความ

สบภายใน 
การศึกษา บริหารงาน

ทั่วไป 
สาธารณสุข สังคม

สงเคราะห 
เคหะและชุมชน สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

การศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
อุตสาหกรรม

และการโยธา 
การเกษตร งบกลาง 

ผลผลิต/โครงการ 

-โครงการสงเสริมอาชีพ                    

-โครงการสงเสริมการเกษตร              

-โครงการสงเสริมศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน                                     

-โครงการสงเสริมการทองเที่ยว     

 

-โครงการสงเสริมการศึกษา                  

-โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต               

-โครงการควบคุมปองกันโรค            

-โครงการสงเสริมสุขภาพ      

 

-โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม                             

-โครงการการจัดการขยะในครัวเรือน

และชุมชน               

 

-โครงการกอสรางปรับปรุงถนน 

สะพาน                                       

-โครงการขยายเขตไฟฟา                  

-โครงการขยายเขตประปา                 

-โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ            

-โครงการบริหารจัดการบานเมือง    

-โครงการสรางความเขมแข็งชุมชน                  

-โครงการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด                                         

-โครงการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย            
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 
 

วิสัยทัศน 
มุงสูเมืองนาอยู  ควบคูคุณธรรม  นําการศึกษา พัฒนาเปนเลิศ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

สงเสริมคุณภาพชีวิต 
การบริหารจัดการการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาระบบโครงสราง

พ้ืนฐาน 
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

คาเปาหมาย 

กลยุทธ 

แผนงาน 

เพ่ือพัฒนาดานเศรษฐกิจและ

การทองเที่ยวในพ้ืนที่ 

เพ่ือพัฒนาดานการศึกษา การ

สาธารณสุขและการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

เพ่ือพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการจัดการ

ขยะในชุมชน 

เพ่ือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

เพ่ือบริหารจัดการบานเมืองที่

ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาดานเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว การอนุรักษศาสนา

ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 

พัฒนาดานการศึกษา การสาธารณสุข

และการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

พัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการ

จัดการขยะในชุมชน 

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 

บริหารจัดการบานเมืองตาม

หลักธรรมาภิบาล 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

และการทองเที่ยว 

การพัฒนาดานการศาสนา

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

การพัฒนาดานการศึกษา การพัฒนาดานสาธารณสุข 

การกีฬาและนันทนาการ 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการและ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  

การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน

และรักษาความสงบเรียบรอย 

การพัฒนาสังคมและ

สงเสริมคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาดานการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยฯ 

การพัฒนาดานการจัดการ

ขยะในครัวเรือนและชุมชน 

การพัฒนาดานการเมืองและการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

การรักษาความ

สบภายใน 
การศึกษา บริหารงาน

ทั่วไป 
สาธารณสุข สังคม

สงเคราะห 
เคหะและชุมชน สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

การศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
อุตสาหกรรม

และการโยธา 
การเกษตร งบกลาง 
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แบบ ยท.๐๓ 



ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท .ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

คาเปาหมาย 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 

ยุทธศาสตร 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร
ที่ 3 

ยุทธศาสตร 
ที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 
3 
 

ยุทธศาสตร ที่ 1 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

เพ่ือพัฒนาดาน
การศึกษา การ

สาธารณสุขและการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 
 
 

1.ระบบการศึกษาไดรับการ
พัฒนาและมีคุณภาพ 
๒ .ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ดีข้ึน
อยางตอเนื่อง 

๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ปละ ๒๕
โครงการ 

พัฒนาดานการศึกษา การสาธารณสุขและดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
 

โครงการสงเสริม
ดานเศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว การ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สํานักปลัด 
 

กองคลัง
กองชาง
เกษตร 
พช. 
กศน. 

 

ยุทธศาสตร 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร ที่ 2 
การพัฒนาดาน
การทองเที่ยว 

  เพ่ือพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

๑.เศรษฐกิจดีข้ึนและ
นักทองเที่ยวเพ่ิมจํานวนข้ึน 
2.ศาสนา ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน
ไดรับการอนุรักษและ
บํารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ปละ ๓๐ 
โครงการ 

พัฒนาดานการเศรษฐกิจและการทองเที่ยว งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
ตาง ๆ 

สํานักปลัด 
 

กองคลัง 
กองชาง

รพ . 
โรงเรียน 
กศน. 
พม. 
พช. 

ยุทธศาสตร 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร ที่ 3 
การพัฒนาดาน
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

เพ่ือบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 1.ประชาธิปไตยในชุมชนมี
ความกาวหนา ชุมชนมี
ศักยภาพเขมแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
2.ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขององคกรดีข้ึน 
 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ปละ  ๑๕
โครงการ 

พัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 

โครงการดาน
การศึกษา ดาน
สาธารณสุขและ
ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

สํานักปลัด กองคลัง   

ยุทธศาสตร 
ที่ ๕ 

 

ยุทธศาสตร 
ที่ ๕ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

เพ่ือพัฒนาดานดาน
อาชีพ และกลุม
อาชีพ 

ชุมชนมีศักยภาพเขมแข็งเพ่ิม
มากข้ึน 

๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ปละ ๓๕ 
โครงการ 

 สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพ 
ตาง ๆ 

สํานักปลัด สํานัก
ปลัด 

กองคลัง 
อบจ. 

จังหวัด 
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