
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลนาโสม เพื่อพัฒนาต าบลนาโสม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) โดยมีความสอดคล้อง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบสุขของรัฐ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 

แผนยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

Sustainable Development Goals : 
SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด ) 

1.ด้านความ
มั่นคง 

1.ความมั่นคง 5. การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 

1.การปกป้องและ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

3. การบริหาร
จัดการทรัพยากร
น ้าลุ่มน ้า
เจ้าพระยา/ป่าสัก  
เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง  อย่าง
เป็นระบบเพื่อสร้าง
ความสมดุลและ
ยั่งยืน 

3.พัฒนาลพบุรีเมือง
สะอาดและสังคม
คุณภาพ 
4.เสริมสร้างความมั่นคง
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 

1. ประชาชนในต้าบลได้ร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมเทิดทูน ปกป้องสถาบันส้าคัญของ
ชาติ 
2. ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบ
บูรณาการ 
3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผ่าน
การอบรมทบทวนความรู้ 
4. ประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ ได้รับการ
ช่วยเหลือ มีขวัญก้าลังใจ 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

 
 
 
 
 



 
 

-2- 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 

แผนยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

Sustainable Development Goals : 
SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด ) 

3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
คน 

11.การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
12. การ
พัฒนาการเรียนรู้ 
13.การ
เสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะที่ดี 

1.การเสริมสร้างและ
พัฒนา ศักยภาพทุน
มนุษย์ 
8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

4.การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบ้ารุง
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
8.การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนาและ
นวัตกรรม 

2. ฟ้ืนฟูและ
ยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยว  กิจกรรม
ท่องเที่ยว  
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ปรับปรุงสิ่งอ้านวย
ความสะดวก  ความ
ปลอดภัย  ตาม
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง 

2. บริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์

1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)และอาหารกลางวันครบทุกคน 
2. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาความ
พร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ 
3. จ้านวนประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 
5. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการเบี ย
ยังชีพตามระเบียบที่ก้าหนด 
6. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
7. จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและ
กิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา 
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ยุทธศาสตร์ที่   3  ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 

แผนยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

Sustainable Development Goals : 
SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด ) 

4.ด้านการสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกับ
สังคม 

2.การต่างประเทศ 
4.อุตสาหกรรม
และการบริการแห่ง
อนาคต 
8.ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ 

2.การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล ้าทางสังคม 

3.การลดความ
เหลื่อมล ้าทางสังคม
และสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ 
6.การเพ่ิมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

1.เพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การผลิตอาหาร
ปลอดภัยยกระดับ
ผู้ประกอบการ 
SME ทั งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือ
รองรับเศรษฐกิจ 
4.0 
 

1.สร้างมูลค่าเพ่ิมด้าน
อาหารปลอดภัย 

1. ประชาชนมีความรู้ตามหลักวิชาการใน
การประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้ ลด
รายจ่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่   4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 

แผนยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

Sustainable Development Goals : 
SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด ) 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

7.โครงสร้าง
พื นฐาน ระบบโลจิ
สติกส์ 

3.การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข็งแรงได้อย่าง
ยั่งยืน 
7.การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐาน และระบบ 
โลจิสติกส์ 

6.การเพ่ิมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 

4.พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
คมนาคมโลจิสติกส์
ขนส่งมวลชน เพ่ือ
ส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ 

2.บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

1. ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจร
สะดวกขึ น 
2. ถนนทุกสาย ท่อลอดระบายน ้าใช้งานได้ 
3. ประชาชนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน 
4. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างมีครบทุกพื นที่ 
ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย
ทางชีวิตมากขึ น 
5. ระบบประปาสามารถผลิตน ้าประปาท่ีได้
มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
6. ระบบสื่อสารเสียงไร้สายมีความสะดวก
รวดเร็ว ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ น 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

-5- 
ยุทธศาสตร์ที่   5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 

แผนยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

Sustainable Development Goals : 
SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด ) 

5.ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.พื นที่และเมืองน่า
อยู่อย่างอัจฉริยะ 
11.การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 
19.การบริหาร
จัดการน ้าทั งระบบ 

4.การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

9.การรักษาความ
มั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและการ
สร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

4.พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
คมนาคมโลจิสติกส์
ขนส่งมวลชน เพ่ือ
ส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ 

3.พัฒนาลพบุรีเมือง
สะอาดและสังคม
คุณภาพ 

1. ประชาชนมีแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและเพ่ือการเกษตร ทั่วถึงและ
เพียงพอ  
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. จ้านวนพื นที่แหล่งน ้าและป่าไม้เพ่ิมขึ น 
4. ประชาชนมีจิตส้านึกร่วมในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

-6- 
ยุทธศาสตร์ที่   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 

แผนยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

Sustainable Development Goals : 
SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด ) 

6.ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
21. การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
22.กฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม 
23.การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
 
 

6.การบริหารจัดการ
ภายในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

10.การส่งเสริมการ
บริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิ
บาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 
11.การปรับปรุง
กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

4.พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
คมนาคมโลจิสติกส์
ขนส่งมวลชน เพ่ือ
ส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ 

5.เสริมสร้างความมั่นคง
ละความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 

1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 
พนักงานจ้างได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนา
ความรู้ 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง 
3. วัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงานมีพร้อมใช้
และเพียงพอต่อการท้างานและการ
ให้บริการ 
 

 


