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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐานมีจ านวน
เพิ่มมากข้ึน 

20 20 20 20 80 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

ต่างๆ 

กองช่าง อบจ. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาด้าน

สังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เพื่อพัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลหนอง

หลวงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

10 12 12 12   46 พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการด้านการ
พัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ส านัก 
งานปลัด 

พม. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน

สังคมและความสงบ
เรียบร้อย 

เพื่อพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคม

และความสงบ
เรียบร้อย 

ระดับคุณภาพชีวิตด้านความ
ปลอดภัยมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของประชาชน
ภายในต าบลหนองหลวง

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

10 10 10 10 40 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการด้าน
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

 

ส านัก 
งานปลัด 

จังหวัด 
อ าเภอ 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ
วางแผนการส่งเสริม

การลงทุน  
พาณิชยกรรมและ

การท่องเที่ยว 

เพื่อพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

 

การเพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยว
ภายในต าบล 

2 2 2 2 8 พัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว 

 

โครงการด้านการ
วางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว 

ส านักงานปลัด ททท. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมภายในต าบล
หนองหลวงได้รับการจัดการ 
ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟู
เพิ่มข้ึน 

5 5 5 5 20 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.ระบบการศึกษาได้รับการ
พัฒนาและมีคุณภาพที่
เพิ่มข้ึน 
2.ศาสนา ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน
ได้รับการอนุรักษ์และ
บ ารุงรักษาเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

15 15 15 15 60 พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โครงการด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา กระทรวง 
ศึกษาฯ 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภายในต าบลหนอง
หลวง เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

5 5 5 5 20 พัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักงานปลัด กระทรวง
สาธารณสุข 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความ 
ก้าวหน้าของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหาร 

เพื่อพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

1.ประชาธิปไตยในชุมชนมี
ความก้าวหน้า ชุมชนมี
ศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากข้ึน 
2.ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขององค์กรเพิ่มข้ึน 
 

15 15 15 15 60 พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร โครงการด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

กกต. 
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