
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
( พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ ) 

   
 

 
 
   

งานนโยบายและแผน 
ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลหนองเรือ 
 



 

       ๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์  (strategic map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลหนองเรือเมืองน่าอยู่   มุ่งสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ 

๑.พัฒนาคน และ
ชุมชนให้มีคุณภาพ
ในด้านการศกึษา 
ด้านการสาธารณสุข 
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  ด้าน
สวัสดิการผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ด้าน
การแพทย์ทางเลือก 
และกจิกรรม
สถาบันครอบครัว
ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

๒.พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ในการก่อสร้าง 
ถนน  ทางเท้า และทาง
ระบายน้ า การพัฒนา
ปรับปรุง ซ่อมแซม 

ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 
รวมทั้งพัฒนาระบบ

การจราจรและ ผังเมือง
รวมให้ได้มาตรฐานทัว่ถึง 

๓.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
การค้า และพาณชิยก
รรม ในด้านการเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ใช้
ในการประกอบอาชีพ  

ส่งเสริมเครอืข่าย
วิสาหกิจชมุชนให้เข้มแข็ง  
จัดหาและสนับสนนุแหล่ง

ทุนส าหรับผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีศกัยภาพ

จุดเดน่สามารถรองรับ
การท่องเที่ยวและปรับตัว

แข่งขนัได้ 

๔.พัฒนาบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ด้าน
การมสี่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  

ปรับปรุงสวนหรือที่ดิน
สาธารณะในชุมชน 
สร้างอาสาอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการบริหาร

จัดการขยะ สิ่งปฏกิูล
และน้้าเสียชุมชนให้มี

ประสิทธภิาพ 

๕. พัฒนาการรักษา
ความสงบเรียบรอ้ย และ
การจดัระเบียบชุมชน  
ด้านการรกัษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน รวมทั้ง
การป้องกนัและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
อบายมุข  การพนันใน
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

ประสิทธผิล 

๖.พัฒนาและส่งเสริม
กีฬา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่  ด้าน
สนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการ ด้านภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่และด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

๗.พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดี   
ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้านการ
พัฒนารายได้  ด้าน
บุคลากร ด้าน
ปรับปรุงเครือ่งมอื 
เครื่องใช ้และสถานที่
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธภิาพในการ
บริหารจัดการองค์กร
มากที่สุด 

 

เป้าประสงค์ 

แบบ ยท.0๒ 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๑   
การพัฒนาคน และ
ชุมชนให้มีคุณภาพ   

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒   
การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
การค้า และพาณชิย 
กรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๔ 
 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๕   การ
รักษาความสงบเรียบรอ้ย 
และการจัดระเบียบ
ชุมชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖  การ
ส่งเสริมกีฬา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๗  การ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย ๖) เศรษฐกจิชุมชน        
มีการค้าขายดีขึ้นและ
รายได้เฉลี่ยต่อหัว
เพิ่มขึน้ 

๒)โครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ในพืน้ที่ดขีึ้นได้

มาตรฐานและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

๓) เศรษฐกจิชุมชนมี
การค้าขายดีขึ้นและ
รายได้เฉลี่ยต่อหัว
เพิ่มขึน้ 

๔) สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนดขีึ้น 

๕) ชุมชนได้สืบสาน
วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับเยาวชน 

๑) ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

๗) บุคลากรมี
ประสิทธภิาพในการให้
การบรกิารและจัดการ
งานในหน้าที่ดีขึน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

(๑) พัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนด้าน
การศึกษา 

(๒) พัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนด้าน
การสาธารณสุข 

(๕) พัฒนา ส่งเสริม 
และสนับสนุน
การแพทย์แผนไทย
และสมุนไพร
พื้นบ้าน 

(๖) พัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรมสถาบัน
ครอบครัว 

(๓) พัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุน
สวัสดิการผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

(๔) พัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุน
คุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน 

(๑) พัฒนาก่อสร้าง 
ถนน ทางเท้า และ 
ทางระบายน้ า 

(๓) พัฒนาระบบ
การจราจรและผัง
เมืองรวม 

(๒) พัฒนา 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

(๑) ส่งเสริม และ
สนับสนุนการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

(๒) พัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนแหล่ง
ทุนของชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(๔) พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

(๓) พัฒนาและ
ส่งเสริมเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน 

(๑) พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนสร้างการมีส่วน

ร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

(๑) ป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

(๑) พัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนกีฬา
และนันทนาการ 

(๑) พัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

(๒) พัฒนาและปรับปรุง
สวนสาธารณะ และหรือ

ที่สาธารณะ 

(๓) เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ 
สิ่งปฏิกูลและน้้าเสีย

ชุมชน 

(๔) ส่งเสริมสนับสนุน
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(๒) ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

(๓) พัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

(๒) พัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุน ศิลปะ 

วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี 

(๓) พัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

(๒) พัฒนา และ
ปรับปรุงเครื่องมือ 
เครื่องใช้ และ
สถานที่ปฏิบัติงาน 

(๓) พัฒนา
บุคลากร และ
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

(๔) การปรับปรุง
และพัฒนารายได้ 

แผนงาน แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน       
งบกลาง 

แผนงาน
พาณิชย์ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
บริหารทั่วไป 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห ์


