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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้้าใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การ

เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภมูิภาค 

แผน
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

พัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร 

และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวอยา่ง
ครบวงจร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการค้า การบริการและโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการพัฒนา
และปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งใน
ชุมชนและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต.      
เขวาไร่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษาและสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างความเข้มแข็งของ
สังคมและชุมชนในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาโครงสร้างการ
ผลิตและการสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวและบ

ยุทธศาสตร์ที ่1  
ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร
ให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาเพือ่ยกระดับสู่การเป็น

ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและ

วัฒนธรรมของภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและ
สมานฉันท ์

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
 การพัฒนาโครงสร้างการผลิต

และสร้างความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที1 
ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร
ให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 
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3.4   แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เพื่อพัฒนา
ด้านการ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
และความ
เข้มแข็งใน

3. เพื่อพัฒนา
การศึกษา 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมการ

4. เพ่ือ
พัฒนาการ
เกษตร 

5. เพ่ือพัฒนา
ด้านองค์กร 

6. เพ่ือพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  
Strategic map 

“ชุมชนน่าอยู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่แบบพอเพียง แหล่งเกษตรปลอด
สารพิษ” 

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการพัฒนา
และปรับปรุง
โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้าน
การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
และความ
เข้มแข็งใน
ชุมชนและ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้าน
การพัฒนา
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

1.เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
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 2. เพื่อพัฒนา

ด้านการ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
และความ
เข้มแข็งใน
ชุมชนและสังคม 

แผนงาน 
แผนงานเคหะ
ชุมชน 

1.เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

3. เพื่อพัฒนา
การศึกษา 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ 

4. เพ่ือ
พัฒนาการ
เกษตร 

5. เพ่ือพัฒนา
ด้านองค์กร 

6. เพ่ือพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การเกษตร 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน
บริหารทั่วไป 

1.เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

2. เพื่อพัฒนา
ด้านการ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
และความ
เข้มแข็งใน
ชุมชนและสังคม 

3. เพื่อพัฒนา
การศึกษา 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ 

4. เพ่ือ
พัฒนาการ
เกษตร 

5. เพ่ือพัฒนา
ด้านองค์กร 6. เพ่ือพัฒนา

ด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์
เป้าหมาย 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 


