
หนา้๑๑๔ 
 

  3.4  แผนผังยุทธศาสตร(์Strategic map)             
  

  

  

“ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นดินแดนที่น่าอยู่ 
ผู้คนเรียนรู้ตลอดชีวิต ปลอดภัยจากสารเสพติด  ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร ์

1.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ องค์กร กลุ่มออมทรัพย์  
2.การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ชุมชนและการ
ท่องเที่ยว 

การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

การบริหารจัดการและอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

1. พัฒนาแหล่งน ้า 
2.บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
3.ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

1.ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
2.ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นเพื่อการท่องเท่ียว 
 

แผนงาน 
1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3. แผนงานการเกษตร  

 

1. แผนงานสาธารณสุข 
2. แผนงานเคหะชุมชน 
3. แผนงานการเกษตร 
4. แผนงานการพาณิชย์ 
5.  

 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3. แผนงานการศึกษา     11.แผนงานการพาณิชย์ 
4. .แผนงานสาธารณสุข  12.แผนงานงบกลาง 
5.   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6. แผนงานเคหะชุมชน 
7. แผนงานการศาสนาฯ 
8.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 
9. แผนงานอุตสาหกรรมฯ 
10. แผนงานการเกษตร 
11.  8. แผนงานงบกลาง 
12. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
1. แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 

1.พัฒนาโครงสร้างพื นฐานครอบคลุม  
2.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
3.ส่งเสริมสนับสนุนสาธารณสุข 
4.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ 
6. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

แบบ ยท.02 

15หมู่บ้าน 
 

15หมู่บ้าน 
 

15หมู่บ้าน 
 

15หมู่บ้าน 
 

กลยุทธ์ 
1.สนับสนุนกลุ่มองค์กรชุมชน การรวมกลุ่มต่างๆ 
2.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ชุมชน 

1.พัฒนาแหล่งน ้าเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร 
2.จัดการสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรภายในชุมชน 
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.พัฒนาโครงสร้างพื นฐานอย่างครอบคลุม 
2.ส่งเสริมการศึกษาภายในชุมชนอย่างเท่าเทียม 
3.ส่งเสริมด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
 
 

1.ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 
2.ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินเพื่อการ
ท่องเที่ยว 
 



หนา้๑๑๕ 
 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า               
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

-เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ 
การค้า การท่องเที่ยว และการ
บริการ 

-การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่
กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

-ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถ่ินตามปลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถ่ิน
ตามปลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมอาชีพองค์กร
ชุมชน เศรษฐกิจชุมชน 
การรวมกลุ่มต่างๆ  

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๕ 

15 15 15 15 สามารถด าเนินการได้ 
๑3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 1. โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพปลูกเห็ด 2.
โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มเย็บผ้าห่ม3. 
โครงการอบรมและ
จัดต้ังกลุ่มอาชีพ ฯลฯ 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

พัฒนาส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ หัตถกรรม 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
 

15 15 15 15 สามารถด าเนินการได้ 
๑3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2 1.โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพทอเสื่อ              
2.โครงการสนับสนุน
กลุ่มทอผ้า                 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง การเรียนรู้
ชุมชนและการ
ท่องเที่ยว 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ 

15 15 15 15 สามารถด าเนินการได้ 
๑3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 3 1. โครงการส่งเสริม
อาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียง 2.โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
ระบบไร่นาสวนผสม
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ครอบครัว 

 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

แบบ ยท. 03 



หนา้๑๑๖ 
 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 

 

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า               
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

-เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ 
การค้า การท่องเที่ยว และการ
บริการ 

-การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรม ชาติสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

-การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การบริหาร
จัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาแหล่งน้ า
อุปโภคบริโภคเพื่อ
การเกษตร
ครอบคลุม 15 
หมู่บ้าน 

15 15 15 15 

สามารถด าเนินการได้ 
๑3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 1.โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภค
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

จัดการสิ่งแวดล้อม 
อนุรักษ์ทรัพยากร
ภายในชุมชน
ครอบคลุม 15 
หมู่บ้าน 

15 15 15 15 

สามารถด าเนินการได้ 
๑3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2 1.โครงการปลูกป่า
ชุมชน 

2.โครงการอนุรักษ์ป่า
โคกนาโพธิ์ 

ส านักปลัด ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
ครอบคลุม 15 
หมู่บ้าน 

15 15 15 15 สามารถด าเนินการได้ 
๑3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 3 1.โครงการปรับปรุง
พัฒนาห้วยวังนากเป็น
แหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน 
ม.4 

  

 

 

 

แบบ ยท. 03 
 



หนา้๑๑๗ 
 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า               
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยสนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

-การพัฒนาคน สังคม คุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ความม่ันคงภายใน 
และเสริมสร้างสังคมสันติสุข 

-การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานครอบคลุม 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานครอบคลุม
15หมู่บ้าน 

15 15 15 15 สามารถด าเนินการได้ 
๑3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 1.โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. 15 หมู่บ้าน                                       
2. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 15 
หมู่บ้าน                                           
3. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 15 หมู่บ้าน                                        
4. โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร 15 หมูบ่้าน  
ฯลฯ 

กองช่าง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา 

ส่งเสริมการศึกษา
อย่างเท่าเทียม15 
หมู่บ้าน 

15 15 15 15 สามารถด าเนินการได้ 
๑3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2 1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา 

งาน
การศึกษา 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส่งเสริมสนับสนุน
สาธารณสุข 

ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง15 หมู่บ้าน 

15 15 15 15 สามารถด าเนินการได้ 
๑3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 3 1. โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกฯ                                        
2. โครงการอบรม 
ฟื้นฟอูสม. 

งาน
สาธารณสุข 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ15 
หมู่บ้าน 

15 15 15 15 สามารถด าเนินการได้ 
๑3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 4 1.โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถ่ินสัมพันธ์        
2.โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด 

งาน
การศึกษา 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ยท. 03 
 



หนา้๑๑๘ 
 

/ต่อ... 

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า               
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยสนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

-การพัฒนาคน สังคม คุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ความม่ันคงภายใน 
และเสริมสร้างสังคมสันติสุข 

-การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์  ที่ 3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการ 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการ การมีส่วน
ร่วม 15 หมู่บ้าน  

15 15 15 15 สามารถด าเนินการได้ 
๑3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 5 1.โครงการจัดการเลือกต้ัง
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน                               
2. โครงการอบรมเพิ่ม
ความรู้พัฒนาทักษะและ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานฯ 

ส านักปลัด,
กองคลัง,กอง
ช่าง,กอง
การศึกษา,
งานสาธาฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมอย่างทั่วถึง 
15 หมู่บ้าน 

15 15 15 15 สามารถด าเนินการได้ 
๑3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 6 1. โครงการวันผู้สูงอายุ                                      
2.โครงการส่งเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 
คนชราและผู้ป่วยโรค
เอดส์ 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 03 
 



หนา้๑๑๙ 
 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด   ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า               
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต / โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยสนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

-เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ 
การค้า การท่องเที่ยว และการ
บริการ 

-การพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
มั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคม
สันติสุข 

-การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่4-
การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมสนับสนุน
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

ส่งเสริมสนับสนุน
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
15หมู่บ้าน 

15 15 15 15 สามารถด าเนินการได้ ๑
3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 1.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันส าคัญ     
2.โครงการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 

งาน
การศึกษา 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ินเพื่อ
การท่องเที่ยว 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ินเพื่อ
การท่องเที่ยว15
หมู่บ้าน 

15 15 15 15 สามารถด าเนินการได้ ๑
3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2 1. โครงการส่งเสริม
ประเพณีบุญบ้องไฟ   
2.โครงการบุญพระเวส
ฯร่วมกับประชาชนและ
อ าเภอนากลาง        

งาน
การศึกษา 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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