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แบบ ยท.01 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  
        โครงสรา้งความเชือ่มโยงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งลกูนก พ.ศ. 2561-2564 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ

บริการสาธารณะ 

ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและ
ปริมาณการผลิต 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การแปร
รูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
และพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต 

พัฒนาระบบการ
ผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ตรวจรับรอง
มาตรฐาน 

ส่งเสริมการค้า
การลงทุนและ
เพิ่มช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่มี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาปัจจัย 
พื้นฐานด้าน     
การท่องเที่ยว/
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้าน
การท่องเที่ยว 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและ
ศักยภาพบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว 

พัฒนาด้าน
การตลาดและ
ประชา สัมพันธ์ 

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ความเข้มแข็งทาง
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มี
ศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

พัฒนาระบบ
บริการ
สาธารณสุขข้ัน
พื้นฐานเชิงรุก 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ควบคุมการใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่าและเป็นธรรม 

 
ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาของ
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ

การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ

บริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ

บริการสาธารณะ 

      

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ 
การเสริมสร้างความปลอดภัยและ
ยกระดับมาตรฐานในการผลิต 
การตลาด การส่งออกสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมให้อยู่ในระดับต้น
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน การ
เสริมสร้างความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 
ทุ่งลูกนก 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต  และ

สังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

และแหล่งน้ า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 



๓๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
แนวทาง 

การพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
2. สนับสนุนส่งเสริมสินค้าหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3. ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการ
สังคม การสังคมสงเคราะห ์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
สาธารณสุข 
4. ส่งเสริมความรักความผูกพันใน
ครอบครัว 
5. ส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคม 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
2. พัฒนาแหล่งน้ าคู
คลอง และระบบ
ชลประทาน 

1. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมระบบ
การศึกษา 
2. ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ควบคู่กับการอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมและ
โบราณสถาน 
3. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
4. เสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬา และนันทนาการ 
5. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธ ี
 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได ้
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย 
5. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนให้สวยงาม 
2. จัดระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 
3. พัฒนาส่งเสริม 
สนับสนุน การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
ผลผลิต/
โครงการ 

1. ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่กลุ่ม
สตรีและกลุ่มต่าง 
2. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของกลุ่มต่างๆใน
ต าบลทุ่งลูกนก 
3.ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า
ชุมชน 
4.ให้ความรู้การจัดท าบรรจุ
ภัณฑ์ 
 
 1. สนับสนุนเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 

2. สนับสนุนเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการ 
3. สนับสนุนเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ปุวยโรคเอดส ์
4. ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพส าหรับคนพิการและผู้ดูแล 
5. จัดท าแผ่นพับปูองกันยาเสพติด 
6. ค่ายศิลปะ "เยาวชนปลอดยาเสพติด" 
7. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
8. ฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
9. ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
10.จัดท าแผ่นพับปูองกันโรคติดต่อ 
11.อุดหนุนงบประมาณให้  (อสม.)  
12.อุดหนุนงบประมาณให้ สปสช.อบต.ทุ่งลูกนก 
13.ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
14.ตั้งจุดบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลต่าง  ๆ
15.ตรวจสอบคุณภาพน้ า เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
16.ประกวดครอบครัวสายใยรัก 
 

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  
2. ก่อสร้างถนน คสล.  
3. ก่อสร้างถนนลูกรัง/ลูกกรวด 
4. ก่อสร้างเนินสะดุด  
5. ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลาดยาง 
และถนน คสล.  
6. ขยายไหล่ทาง คสล.   
7. ก่อสร้างสะพาน คสล. 
8. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  
9. ติดตั้งปูายสัญญาณจราจร  
10.ก่อสร้างล้านกีฬา  
11.ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างรายทาง 
12.ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน 
13.ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
14.ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
15.วางท่อระบายน้ า 
16.เจาะท่อลอด 
17.ก่อสร้างประตูระบายน้ า 
18.ก่อสร้างฝายเก็บน้ า 
19.ขุดลอกคลองระบายน้ า 
 

1. จัดท าปูายนิเทศ 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง 
3. ศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
3. อาหารกลางวัน 
4. อาหารเสริม (นม) 
5. จ้างเหมาบริการแม่บ้านประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6. จ้างเหมาบริการยามรักษาการประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
7. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
8. แหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่
9. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
10.ก่อสร้างที่แปรงฟันและล้างหน้าส าหรับเด็ก 
11.ติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัดครอบประตูและหน้าต่าง 
12.จ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก 
13.อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง 
14.อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต ์
15.อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันแห่เทียนพรรษา 
16.จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านในเขตต าบล 
17.จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง  ๆ
18.แข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ ์
19.กีฬาเพื่อมวลชน"แชลเลนจ์เดย์" 
20.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระ
บรมวงศานุวงศ ์
 

1. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาฯ/ผู้น าหมู่บ้าน 
2. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป 
4. อุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐในจังหวัด ตามอ านาจหน้าที่ของอบต. 
5. ออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที ่
6. พัฒนาการจัดเก็บรายได7้. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในเขตต าบล 
8. จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  9. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
10.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
11.อบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น12.จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน13.
ติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัต1ิ4.ก่อสร้างอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
15.ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน16.จัดสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
17.ประเมินความพึงพอใจของประชาชน18.จัดซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย 
 

1. ก าจัดวัชพืชบริเวณสองข้างทางในเขตต าบล 
2. ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรต ิ
3. ติดตั้งปูายบอกทาง/ปูายสัญญาณจราจร 
4. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตามทางแยก 
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า อบต. 
6. ก่อสร้างตาข่ายกันลูกฟุตบอลบริเวณสนามฟุตซอล 
7. จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 
8. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
9. รณรงค์ลดการใช้สารเคมีส าหรับเกษตรกร 
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3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์ 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Strategy  Map) 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง 
การพัฒนา 

มุ่งพัฒนาการศึกษา  น าพาชุมชนเข้มแข็ง  รักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  สู่เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
2. การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
3. การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การสอนให้ได้ตามมาตรฐานส่วนกลางทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
4. การส่งเสริม สนับสนุน สุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
7. ส่งเสริม สนับสนุน การสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของหมู่บ้านให้คงอยู่สืบไป 
 

1. ประชาชนมีระบบคมนาคม ระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรที่สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมี
มาตรฐาน 
2. ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
3. เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม พัฒนาตามวัย เป็นไปตามมาตรฐานส่วนกลางทุกระดับชั้น 
4. ประชาชนได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และสวัสดิการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน 
6. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะและเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
7. เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามในหมู่บ้าน 
 

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
และสังคม 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
แหล่งน้ า 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร

จัดการที่ดี 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 
2. สนับสนุนส่งเสริม
สินค้าหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3. ส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการแก่
เกษตรกรและกลุ่ม
อาชีพ 

1. ส่งเสริมสนับสนุน
งานสวัสดิการสังคม 
การสังคมสงเคราะห์ 
2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรม เพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
3. ส่งเสริมสนับสนุน
กิจการสาธารณสุข 
4. ส่งเสริมความรัก
ความผูกพันใน
ครอบครัว 
5. ส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในสังคม 

1. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ให้
ครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
2. พัฒนาแหล่ง
น้ าคูคลอง และ
ระบบ
ชลประทาน 

1. พัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและส่งเสริม
ระบบการศึกษา 
2. ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินควบคู่กับการ
อนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรม
และโบราณสถาน 
3. เพิ่มช่องทางการรับรู้
ข่าวสาร 
4. เสริมและสนับสนุน
งานด้านกีฬา และ
นันทนาการ 
5. ส่งเสริมการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี 
 

1. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทุกระดับ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บและพัฒนา
รายได้ 
3. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 
4. ส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานบรรเทา
สาธารณภัย 
5. พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์
และพัฒนา
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนให้สวยงาม 
2. จัดระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย
อย่างถูกสุขลักษณะ 
3. พัฒนาส่งเสริม 
สนับสนุน การดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 


