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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

ผลผลิตร/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทุนสังคม และชุมชน

ให้เข้มแข็ง 
 

 
 
 
 

การพัฒนา           
เมืองน่าอยู่ 

 
 
 
 

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
สุขภาพอนามัยที่ดี สร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 

 
 
 

ในเขต องค์การ
บริหารส่วนต าบล
รอบเมือง มี
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ประชาชนได้ใช้
บริการร้อยละ  
๘๐ 

 
 
 
 
 

3 6 9 12 อย่างน้อยปีละ 3 
โครงการ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะครบครัน 
ภายใต้ภาพแวดล้อม
ที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 
 

-โครงการซ่อมแซมและเสริม
ขยายถนน 
-โครงการวางท่อระบายน้ า 
-โครงการขุดลอกคลอง 
-โครงการขุดสระน้ า 
-โครงการก่อสร้างประดู
ระบายน้ า/ 
 ฝายน้ าล้น/เขื่อน 
-โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมสะพาน 
-โครงการขยายเขตและ
ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
-โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค 
 

 
 
 

กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

ผลผลิตร/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยกระดับการบริหารจัดการ
งานด้านสังคม การศึกษาให้
มีคุณภาพมีมาตรฐานเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริม
โอกาสทางสังคมบนฐานแห่ง
ความพอเพียง 

 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทุนสังคม และชุมชน

ให้เข้มแข็ง 
 

ความรู้คู่คุณธรรม 
 

มุ่งการพัฒนาจิตใจควบคู่
กับการพัฒนาการเรียนรู้ 
ให้มีความรู้พื้นฐานที่
เข้มแข็ง  เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยการ
เชื่อมโยงบทบาท
ครอบครัว สถาบันศาสนา
และสถาบันการศึกษา  
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม  
ด้านศีลธรรมและ
จริยธรรม ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันให้เป็นไปด้วย
ความสงบสุข 

 

-ประชาชนมี
ความรู้มากข้ึน
ร้อยละ ๙๐  และ
ศิลปวัฒนธรรม
อันดียังคงอยู ่
-ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบ
เมือง  ร้อยละ 
๘๐ มีความรู้และ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน และ
วัฒนธรรม
ประเพณี ของ
ชุมชน   

 

2 4 6 8 อย่างน้อยปีละ 2 
โครงการ 
 

เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้คู่คุณธรรม 
ศีลธรรมและ
จริยธรรม  การ
พัฒนาจิตใจควบคู่
กับการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้มีความรู้
พื้นฐานที่เข้มแข็ง  
เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ทั้งในครอบครัว 
สถาบันศาสนา 
และสถาบัน 
การศึกษา   
 

-โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทางศาสนาและ
งานประเพณีท้องถ่ิน 
-โครงการจัดเข้าค่าย
ธรรมะเดผ้กและเยาวชน 
-โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริมนม 
-โครงการอาหารกลางวัน 
-โครงการส่งเสริมวัน
ส าคัญของชาติ 
-โครงการสนับสนุน
ประเพณีการจัดงาน
ท าบุญลานข้าว 
-โครงการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิอ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

ส านักปลัด  
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

ผลผลิตร/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาด้านเกษตรกรรม และ
บริหารจัดการน้้าอย่างบูรณา

การการ 
 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม

ด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 

ก้าวไกลสู่
เกษตรกรรม 

 

มุ่งส่งเสริมการเกษตร  
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
สร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน 
น าไปสู่มาตรฐาน การพัฒนา 
องค์ความรู้และสร้างความ 
เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ 
รากหญ้า 

 

-ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบ
เมือง  มีแหล่งน้ า
ในการอุปโภคเพิ่ม
มากข้ึน 
ร้อยละ  ๕ 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึนร้อยละ  ๑๐  
 

 

1 2 3 4 อย่างน้อยปีละ 1 
โครงการ 
 

เพื่อเพิ่มคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพการ 
ผลิตการแปรรูป   
การจ าหน่ายผลผลิต 
ทางการเกษตร 
เพื่อเพิ่มรายได้ 
 

-โครงการอบรมเกษตรกร
ในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
-สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่ม
สหกรณ์เกษตร 
-สนับสนุนงานวันเกษตร
จังหวัดปราจีนบุรี 
-สนับสนุนศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนดลย
การเกษตร 
โครงการผลิตเชื้อราบิว
เวอร์เพื่อป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช 

 

ส านักปลัด  
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

ผลผลิตร/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาด้านการค้าและ
อุตสาหกรรม 

 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

ชุมชน 
 

น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
น าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
สามารถพึ่งตนเองได้  
สร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม 
น าไปสู่การพัฒนา 
ที่สมดุลและยั่งยืน   

 

ชุมชนมีรายได้
เพิ่มข้ึนในอัตรา
ร้อยละ ๕  และ
พึ่งตนเองได้มาก
ข้ึน 

1 2 3 4 อย่างน้อยปีละ 1 
โครงการ 
 

เพื่อ สร้างชุมชน
เข้มแข็ ง  สามารถ
พึ่งตนเองได้ มีการ
พัฒนาที่มั่นคง 
ยั่งยืน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 

-โครงการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ 
-โครงการสร้างแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับเยาวชน 
-โครงการสร้างศูนย์
จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
 

 

ส านักปลัด  

แบบ ยท. 03 


