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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
ยุทธศาสตร์เมือง
หัตถ นวัตกรรม 
สร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาภูมิ
นิเวศวัฒนธรรม
และอารย-
สถาปัตย์   

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 

ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการได้
มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการของ    
ประชาชน และเมืองใน
อนาคต 

จ านวนสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

39 53 41 42 175 1) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชน  
2) ขุดลอกคูคลอง จัดสร้างแหล่งน้ าและ
เก็บกักน้ าเพือ่การเกษตร  เพื่อการ
อุปโภคและ บริโภค รวมทั้งวางโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้งกล
ยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 

กองช่าง 
 

อบจ.ล าพูน ,
อ าเภอป่าซาง 
,จังหวัดล าพูน,
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
ยุทธศาสตร์เมือง
จุดหมาย
ปลายทางแห่ง
การท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์
วัฒนธรรม         

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาเมือง
วัฒนธรรม สู่
เศรษฐกิจชุมชน
สร้างสรรค์ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว 
 

ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเกษตรและ
หัตถกรรมให้มีรายได้
เพิ่มข้ึนและเพียงพอ/
ส่งเสริมและอนุรักษ์ 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่
ตลอดไป   

จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินงาน 

12 12 12 12  48 1)  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
ลดต้นทุน  เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ
2)  พัฒนาฟืน้ฟูและส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน  โดยการ
อนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

โครงการด้านการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว   

กองวิชาการฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการฯ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสู่เมืองแห่ง
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาและ
เพิ่มขีด
ความสามารถ
ประชาชนบน
รากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3  
การพัฒนาด้าน
สังคม วัฒนธรรม
และคุณภาพชีวิต 
 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

17 17 17 17 68 1)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนา
บทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการ
หมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพตามความสามารถของแรงงาน
ในท้องถ่ิน   
2)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  
การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดใน
ทุกระดับ 
 

โครงการด้านสังคม 
วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต  
 
 

 ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสู่เมือง
นิเวศน์ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาภูมิ
นิเวศวัฒนธรรม
และอารยสถาปัตย์   

ยุทธศาสตร์ ที่ 4  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 

ส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนร่วมอนุรักษ์
และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6 6 4 4 20 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า แม่น้ าล าคลอง
และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้าง
จิตส านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

โครงการด้าน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม
  

กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสู่เมือง
แห่งคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาและ
เพิ่มขีดความ 
สามารถประชาชน
บนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา และ
การกีฬา   
 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ได้รับการพัฒนาด้าน
การศึกษา และด้าน
กีฬา อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับการ
พัฒนาด้านการศึกษา 
และด้านกีฬาอย่าง
ทั่วถึง 

20 20 20 20 80 1)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา 
บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  
ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน 
2)  ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
3)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 

โครงการด้าน 
การศึกษา และการ
กีฬา   
 

กองการศึกษา 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสู่เมือง
แห่งคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาและ
เพิ่มขีดความ 
สามารถประชาชน
บนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที่  6 
การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสุข 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนด้าน
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต สุขอนามัย
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ข้ึน 

7 7 7 7 28 ส่ ง เ ส ริ ม สุ ขภ าพแล ะ อน ามั ย ขอ ง
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 

โครงการด้านระบบ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสู่เมือง
แห่งคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาและ
เพิ่มขีดความ 
สามารถประชาชน
บนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
การเมือง-การ
บริหาร  
 

การบริหารงานของ
องค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และ
บุคลากรมีคุณภาพ 

ประชาชนในการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน
กับ อปท. 

29 29 29 29 116 1)ด าเนินงานตามแผนการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ         
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

โครงการด้าน
การเมือง-การบริหาร 

ส านักปลัด 
กองวิชาการฯ 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 
กองสวัสดิการฯ 
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