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3.1

ท่ี แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

ศูนย์กลางทางการแพทย์ สร้างหลักประกันว่าทุก
คนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี
และส่งเสริมความเป็นอยู่
ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาสาธารณสุขและ
การกีฬา

พัฒนาสาธารณสุข
และการกีฬา

ส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน และ
เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีให้กับ
ประชาชน ตลอดจนการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ท่ีจ าเป็นในการ
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
 (โควิด-19)

สาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล

ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

ศูนย์กลางทางการแพทย์ สร้างหลักประกันว่าทุกคน
มีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี
ส าหรับทุกคนในทุกวัย

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาสาธารณสุขและ
การกีฬา

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
สถานท่ีส าหรับการออก
ก าลังกายและแข่งขันกีฬา

สาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล

ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

ศูนย์กลางทางการแพทย์ สร้างหลักประกันว่าทุกคน
มีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี
ส าหรับทุกคนในทุกวัย

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาสาธารณสุขและ
การกีฬา

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
นันทนาการ

สาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล

ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

ศูนย์กลางทางการแพทย์ สร้างหลักประกันว่าทุกคน
มีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี
ส าหรับทุกคนในทุกวัย

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาสาธารณสุขและ
การกีฬา

ส่งเสริมการจัดให้มี
สวนสาธารณะหรือสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ

สาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล

                                                                       ส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ท่ี 1

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 4 หมุดหมายท่ี 4 เป้าหมายท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี ๒

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 4 หมุดหมายท่ี 4 เป้าหมายท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 4

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 4 หมุดหมายท่ี 4 เป้าหมายท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี ๓

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 หมุดหมายท่ี 4 เป้าหมายท่ี 3

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์เทศบาล
ต าบลบ้านสาง

กลยุทธ์
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ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

ศูนย์กลางทางการแพทย์ สร้างหลักประกันว่าทุกคน
มีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี
ส าหรับทุกคนในทุกวัย

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาสาธารณสุขและ
การกีฬา

พัฒนาสาธารณสุข
และการกีฬา

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
กีฬาทุกชนิด ตลอดจน
สนับสนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬาในทุกระดับ

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ส านักปลัดเทศบาล

ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

ศูนย์กลางทางการแพทย์ สร้างหลักประกันว่าทุกคน
มีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี
ส าหรับทุกคนในทุกวัย

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาสาธารณสุขและ
การกีฬา

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ในการช่วยเหลือด้าน
สาธารณสุขพ้ืนฐานในชุมชน

สาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล

รวม 2 แผนงาน 1 หน่วยงาน2 ยุทธศาสตร์ชาติ 1 หมุดหมาย 2 เป้าหมาย 2 ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 1 ยุทธศาสตร์ อปท. 6 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 6

กลยุทธ์ท่ี 5ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 หมุดหมายท่ี 5 เป้าหมายท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 หมุดหมายท่ี 5 เป้าหมายท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
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ท่ี แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 20 ปี

สินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูป

ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง 
ครอบคลุมและย่ังยืน 
การจ้างงานเต็มท่ี มีผลิต
ภาพ และการมีงานท่ี
เหมาะสมส าหรับทุกคน

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว

พัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว

ส่งเสริมให้ประชาชนน้อม
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
,การเกษตร

ส านักปลัดเทศบาล

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 20 ปี

การท่องเท่ียวท่ีเน้น
คุณภาพและความย่ังยืน

ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง 
ครอบคลุมและย่ังยืน 
การจ้างงานเต็มท่ี มีผลิต
ภาพ และการมีงานท่ี
เหมาะสมส าหรับทุกคน

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์

พัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว

ส่งเสริมการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียวให้สวยงาม และ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จัก
มากข้ึน ตลอดจนจัดให้มี
ระบบข้อมูลเพ่ือการจัดการ
ท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ

การเกษตร, 
บริหารงานท่ัวไป

ส านักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์เทศบาล
ต าบลบ้านสาง

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 หมุดหมายท่ี 1 เป้าหมายท่ี 8 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ท่ี 1ยุทธศาสตร์ท่ี 2

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 หมุดหมายท่ี 2 เป้าหมายท่ี 8 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ท่ี 2
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ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

มีก าลังคนสมรรถนะสูงมุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

สร้างหลักประกันว่าทุกคน
มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่า
เทียมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว

พัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ 
เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่ม
แม่บ้านกลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กร
ต่างๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส 
เพ่ือให้มีความรู้ในการประกอบ
อาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครอบครัวมากข้ึน

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 20 ปี

การท่องเท่ียวท่ีเน้น
คุณภาพและความย่ังยืน

ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง 
ครอบคลุมและย่ังยืน 
การจ้างงานเต็มท่ี มีผลิต
ภาพ และการมีงานท่ี
เหมาะสมส าหรับทุกคน

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์

พัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์
 วัฒนธรรมและการพัฒนาการ
บริการและการท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพ

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ, 
การเกษตร

ส านักปลัดเทศบาล

ด้านความม่ันคง สินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูป

ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม
และย่ังยืน การจ้างงานเต็มท่ี มี
ผลิตภาพ และการมีงานท่ี
เหมาะสมส าหรับทุกคน

พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง พัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว

ส่งเสริมการเกษตรผสมผสาน
และเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้
ผลผลิตทางการเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ

การเกษตร ส านักปลัดเทศบาล

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 20 ปี

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง

ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม
และย่ังยืน การจ้างงานเต็มท่ี มี
ผลิตภาพ และการมีงานท่ี
เหมาะสมส าหรับทุกคน

พัฒนาศักยภาพการค้า
การลงทุน เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม

พัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว

ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
งานฝีมือและหัตถกรรมให้เป็น
สินค้าท่ีมีคุณภาพ

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล

รวม 4 แผนงาน 1 หน่วยงาน4 หมุดหมาย 2 เป้าหมาย 1 ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 1 ยุทธศาสตร์ อปท. 6 กลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี 6

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 หมุดหมายท่ี 2 เป้าหมายท่ี 8

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 หมุดหมายท่ี 7 เป้าหมายท่ี 8 ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 หมุดหมายท่ี 12

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ท่ี 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

ยุทธศาสตร์ท่ี 2เป้าหมายท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ท่ี 3

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 1 หมุดหมายท่ี 1 เป้าหมายท่ี 8 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ท่ี 5

3 ยุทธศาสตร์ชาติ



67
ท่ี แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3

การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

มีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะ
ท่ีน่าอยู่ปลอดภัยเติบโต
ได้อย่างย่ังยืน

สร้างหลักประกันว่าจะมี
การจัดให้มีน้ าและ
สุขอนามัยส าหรับทุกคน
และมีการบริหารจัดการ
ท่ีย่ังยืนส าหรับทุกคน

พัฒนาศักยภาพการค้า
การลงทุน เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

พัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค และ
การเกษตรอย่างพอเพียง
และท่ัวถึงเป็นระบบลุ่มน้ า
พร้อมจัดท าแผนท่ีน้ าอย่าง
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

การเกษตร กองช่าง

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม

ลดความเส่ียงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้
มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน
และมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน
ส าหรับทุกคน

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

สนับสนุนและช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาภัยแล้งและ
ขาดแคลนน้ า

รักษาความสงบ
ภายใน, การพาณิชย์

ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
กองช่าง

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 20 ปี

มีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะ
ท่ีน่าอยู่ปลอดภัยเติบโต
ได้อย่างย่ังยืน

สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
มีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่ีครอบคลุมและย่ังยืน 
และส่งเสริมนวัตกรรม

พัฒนาศักยภาพการค้า
การลงทุน เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคม
 และการขนส่งท่ีเช่ือมต่อ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ่ืน ให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือให้การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้ามีความสะดวก
รวดเร็ว และกระจายความ
เจริญไปทุกพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 หมุดหมายท่ี 8 เป้าหมายท่ี 9

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์เทศบาล
ต าบลบ้านสาง

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 5 หมุดหมายท่ี 11 เป้าหมายท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 กลยุทธ์ท่ี 2

กลยุทธ์ท่ี 3ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 5 หมุดหมายท่ี 8 เป้าหมายท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กลยุทธ์ท่ี 1ยุทธศาสตร์ท่ี 3
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ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 20 ปี

มีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะ
ท่ีน่าอยู่ปลอดภัยเติบโต
ได้อย่างย่ังยืน

สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
มีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่ีครอบคลุมและย่ังยืน 
และส่งเสริมนวัตกรรม

พัฒนาศักยภาพการค้า
การลงทุน เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

สนับสนุนด้านเทคนิค 
วิชาการ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักรกล และบุคลากร
ในการพัฒนาและแก้ไข 
ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืนๆ

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

กองช่าง

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 20 ปี

มีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะ
ท่ีน่าอยู่ปลอดภัยเติบโต
ได้อย่างย่ังยืน

สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
มีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่ีครอบคลุมและย่ังยืน 
และส่งเสริมนวัตกรรม

พัฒนาศักยภาพการค้า
การลงทุน เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริมการวางผังการใช้
ท่ีดินให้เป็นระบบ และการ
จัดการใช้ท่ีดีอย่างเหมาะสม 
โดยการสนับสนุนให้มีการ
จัดท าผังเมืองรวม เพ่ือวาง
แนวทางการพัฒนาเมือง
และชุมชนให้มีระเบียบ
รองรับการขยายตัวของ
ชุมชนในอนาคต

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

กองช่าง

รวม 4 แผนงาน 2 หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 หมุดหมายท่ี 8

2 ยุทธศาสตร์ชาติ 2 หมุดหมาย 2 เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 หมุดหมายท่ี 8 เป้าหมายท่ี 9 กลยุทธ์ท่ี 4ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3

เป้าหมายท่ี 9 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กลยุทธ์ท่ี 5

2 ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 1 ยุทธศาสตร์ อปท. 5 กลยุทธ์
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ท่ี แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

มีก าลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

สร้างหลักประกันว่าทุก
คนมีการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

พัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่เด็ก สตรี

สร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน, งบกลาง,
การศึกษา, การ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ, 
สังคมสงเคราะห์

ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
กองคลัง

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

มีก าลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่งเสริมและสนับนสนุนการ
จัดการศักษา เพ่ือเพ่ิม
โอกาสการเรียนรู้อย่าง
ท่ัวถึงอย่างต่อเน่ืองท้ังใน 
และนอกระบบ

การศึกษา ส านักปลัดเทศบาล

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

มีก าลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณี 
ขนมธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คง
อยู่สืบต่อไป

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ส านักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์เทศบาล
ต าบลบ้านสาง

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 หมุดหมายท่ี 12 เป้าหมายท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี 2

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 หมุดหมายท่ี 12 เป้าหมายท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี 3

เป้าหมายท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี 1ยุทธศาสตร์ท่ี 4ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 หมุดหมายท่ี 12

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
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ท่ี แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

มีก าลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรู้ฯ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

พัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การท านุบ ารุงศาสนาและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ิน

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ส านักปลัดเทศบาล

ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

ศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวิตท่ีมีคุณภาพดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี
ส าหรับทุกคนในทุกวัย

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

สนับสนุนและส่งเสริมงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็ก 
และเยาวชนในกลุ่มเส่ียง และการ
แก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ

การศึกษา, สร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล

ด้านความม่ันคง ลดความเส่ียงและผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ

สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมี
คุณภาพดีและส่งเสริมความ
เป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 20 ปี

มีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะ
ท่ีน่าอยู่ปลอดภัยเติบโต
ได้อย่างย่ังยืน

สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวิตท่ีมีคุณภาพดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี
ส าหรับทุกคนในทุกวัย

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

สนับสนุนการป้องกันปัญหา
อาชญากรรมและการจราจร
เพ่ือสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน, จราจร

ส านักปลัดเทศบาล

รวม 6 แผนงาน 2 หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์เทศบาล
ต าบลบ้านสาง

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 หมุดหมายท่ี 8 เป้าหมายท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี 7

4 ยุทธศาสตร์ชาติ 4 หมุดหมาย 2 เป้าหมาย 1 ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 1 ยุทธศาสตร์ อปท. 7 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 4 หมุดหมายท่ี 4 เป้าหมายท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี 5

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 1 หมุดหมายท่ี 11 เป้าหมายท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี 6

เป้าหมายท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี 4ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 หมุดหมายท่ี 12
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ท่ี แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ลดความเส่ียงและ
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ

ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่า
ไม้อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของ
ท่ีดินและฟ้ืนสภาพดิน และหยุดย้ังการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของ
ประชาชน เด็กและเยาชนใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

การเกษตร, 
บริหารงานท่ัวไป

ส านักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ลดความเส่ียงและ
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ

ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่า
ไม้อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของ
ท่ีดินและฟ้ืนสภาพดิน และหยุดย้ังการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อม
และมลพิษต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
สุขภาพอนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

บริหารงานท่ัวไป, 
สาธารณสุข, เคหะ
และชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ลดความเส่ียงและ
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ

ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่า
ไม้อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของ
ท่ีดินและฟ้ืนสภาพดิน และหยุดย้ังการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย

บริหารงานท่ัวไป, 
เคหะและชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล,
 กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์เทศบาล
ต าบลบ้านสาง

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 5 หมุดหมายท่ี 11 เป้าหมายท่ี 15 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 กลยุทธ์ท่ี 2

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 5 หมุดหมายท่ี 11 เป้าหมายท่ี 15 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 กลยุทธ์ท่ี 3

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 5 หมุดหมายท่ี 11 เป้าหมายท่ี 15 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 กลยุทธ์ท่ี 1

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13

SDGs
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ลดความเส่ียงและ
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ

ปกป้อง ฟ้ืนฟู และ
สนับสนุนการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่างย่ังยืน 
จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน
ต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเส่ือม
โทรมของท่ีดินและฟ้ืน
สภาพดิน และหยุดย้ัง
การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริมการดูแลบ ารุงรักษา
ป่าไม้ ท่ีดิน โดยการปลูกป่า
ทดแทนและรักษา
สภาพแวดล้อมของแหล่ง
ต้นน้ าล าธาร

การเกษตร กองช่าง

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ลดความเส่ียงและ
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ

ปกป้อง ฟ้ืนฟู และ
สนับสนุนการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่างย่ังยืน 
จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน
ต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเส่ือม
โทรมของท่ีดินและฟ้ืน
สภาพดิน และหยุดย้ัง
การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริมการประหยัด
พลังงานและการรณรงค์
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

บริหารงานท่ัวไป, 
การเกษตร

ส านักปลัดเทศบาล

รวม 4 แผนงาน 2 หน่วยงาน1 ยุทธศาสตร์ชาติ 1 หมุดหมาย 1 ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 1 ยุทธศาสตร์ อปท. 5 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 5 หมุดหมายท่ี 11 เป้าหมายท่ี 15 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 กลยุทธ์ท่ี 4

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 5 หมุดหมายท่ี 11 เป้าหมายท่ี 15 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 กลยุทธ์ท่ี 5

2 เป้าหมาย
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ท่ี แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

6

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ภาครัฐท่ีทันสมัย
มีประสิทธิภาพและ
ตอบโจทย์ประชาชน

ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบัน
ท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
 และครอบคลุมในทุกระดับ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาการเมืองการบริหาร พัฒนาการเมืองการ
บริหาร

ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการเพ่ือให้องค์กร
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
 และประชาชนได้ประโยชน์
สูงสุด

บริหารงานท่ัวไป ส านัก
ปลัดเทศบาล,
กองคลัง

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ภาครัฐท่ีทันสมัย
มีประสิทธิภาพและ
ตอบโจทย์ประชาชน

ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบัน
ท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
 และครอบคลุมในทุกระดับ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาการเมืองการบริหาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
การบริหารการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการป้องกัน
การทุจริต

บริหารงานท่ัวไป, 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล,
กองคลัง

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ภาครัฐท่ีทันสมัย
มีประสิทธิภาพและ
ตอบโจทย์ประชาชน

ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบัน
ท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
 และครอบคลุมในทุกระดับ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาการเมืองการบริหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ตลอดจนส่งเสริม
การจัดให้มีสถานท่ีส าหรับ
ประชุม อบรมและจัด
กิจกรรมต่างๆ

บริหารงานท่ัวไป, 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน, 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6 หมุดหมายท่ี 13 เป้าหมายท่ี 16 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กลยุทธ์ท่ี 2

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6 หมุดหมายท่ี 13 เป้าหมายท่ี 16 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กลยุทธ์ท่ี 3

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6 หมุดหมายท่ี 13 เป้าหมายท่ี 16 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กลยุทธ์ท่ี 1

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์เทศบาล
ต าบลบ้านสาง

กลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ภาครัฐท่ีทันสมัย
มีประสิทธิภาพและ
ตอบโจทย์ประชาชน

ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุข
และครอบคลุมเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบันท่ีมี
ประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
 และครอบคลุมในทุก
ระดับ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาการเมืองการบริหาร พัฒนาการเมืองการ
บริหาร

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องถ่ิน กลุ่มองค์กรต่างๆ 
ในการพัฒนา ท้องถ่ินเพ่ือให้
เกิดเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือ คลอดจนประสาน
ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ภาครัฐท่ีทันสมัย
มีประสิทธิภาพและ
ตอบโจทย์ประชาชน

ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบัน
ท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
 และครอบคลุมในทุกระดับ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาการเมืองการบริหาร พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ภาครัฐท่ีทันสมัย
มีประสิทธิภาพและ
ตอบโจทย์ประชาชน

ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบัน
ท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
 และครอบคลุมในทุกระดับ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาการเมืองการบริหาร เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตย สิทธิและ
หน้าท่ีของพลเมืองและการ
เลือกต้ังเพ่ือให้การพัฒนา
ท้องถ่ินเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน

บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6 หมุดหมายท่ี 13 เป้าหมายท่ี 16 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กลยุทธ์ท่ี 6

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6 หมุดหมายท่ี 13 เป้าหมายท่ี 16 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กลยุทธ์ท่ี 4

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6 หมุดหมายท่ี 13 เป้าหมายท่ี 16 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กลยุทธ์ท่ี 5
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ภาครัฐท่ีทันสมัย
มีประสิทธิภาพและ
ตอบโจทย์ประชาชน

ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบัน
ท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
 และครอบคลุมในทุกระดับ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาการเมืองการบริหาร พัฒนาการเมืองการ
บริหาร

การรณรงค์ปกป้องสถาบัน
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ตลอดจน
การเสริมสร้างความ
สมานฉันท์

บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ภาครัฐท่ีทันสมัย
มีประสิทธิภาพและ
ตอบโจทย์ประชาชน

ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบัน
ท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
 และครอบคลุมในทุกระดับ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง

พัฒนาการเมืองการบริหาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง

บริหารงานท่ัวไป, 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
กองคลัง

รวม 3 แผนงาน 3 หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6 หมุดหมายท่ี 13 เป้าหมายท่ี 16 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กลยุทธ์ท่ี 8

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6 หมุดหมายท่ี 13 เป้าหมายท่ี 16 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กลยุทธ์ท่ี 7

1 ยุทธศาสตร์ชาติ 1 หมุดหมาย 1 เป้าหมาย 1 ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 1 ยุทธศาสตร์ อปท. 8 กลยุทธ์


