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 ๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ต่อ)  
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร ์

ชาติ ๒๐ ปี 

๑.ด้าน 

ความมั่นคง 
๒.ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๓.ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

๔.ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

๕.ด้านการสร้างเสริม
การเติบโตบนคุณภาพที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

๒.การสร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความเล่ือมล ้า 
ในสังคม 

๓.การสร้าง
ความเข็มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั งยืน 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑.เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
หอมมะลิและสินค้าเกษตร  
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
และอาหารปลอดภัย 

๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การบริการ การค้า 
การผลิต และการลงทุน 

 

๓.ยกระดับคณุภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว 
ชุมชนและสังคม 

 

๔. สรา้งความสมดลุ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้มคีุณภาพ 

 

๕. รักษาความมั่นคงภายใน 
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

แบบ ยท. ๐๑ 

๖.ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๔.การเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๕.การ
เสริมสร้าง 
ความมั่นคง
ชาติ 

๖.การ
บริหาร
ภาครัฐ 
ป้องกันการ
ทุจริต 

๗.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน 

๑๐.
ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

๑.ด้านการเพ่ิมศักยภาพ
สินค้า 

๒.ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูป 

๓.ด้านการยกระดับ 

การท่องเที่ยว 
๔.ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการน ้า 
๕.ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรปา่
ไม้ในพื นท่ีต้นน ้า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๘.ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัยและ 
นวัตกรรม 

๙.การ
พัฒนา 
ภูมิภาค 
การเมือง 
เศรษฐกิจ 

แบบ ยท. ๐๑ 
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๓.๔ แผนผังกลยุทธ์ (strategic map) พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาของ 

อปท.ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑.การพัฒนาการเช่ือมโยง
เครือข่ายโครงสร้างพื นฐาน 

๒.สร้างความเขม้แข็งของ
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

๓.การพัฒนาท่ีสมดลุและ
ยั่งยืน 

๔.การเสริมสร้าง
สมรรถนะประชาชนและ
พลังทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑.ด้านโครงสร้าง
พื นฐาน 

๒.ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 

๓.ด้านเศรษฐกิจ 

 
๔. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕. ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ปี เทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

๑.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๒.ด้านแหล่งน้ า 

๓.ด้านสังคม 

๔.ด้านเศรษฐกิจ 

๕.ด้านสาธารณสุข ๖.ด้านการศึกษา 

ศาสนาและ 

วัฒนธรรม 

๗.ด้านการเมือง
และการบริหาร 

๘.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๖. ด้านการบริหาร
การเมืองการปกครอง 

วิสัยทัศน์ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด “ เน้นการศึกษา  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  
สุขภาพดีถ้วนหน้า น าพาเศรษฐกิจพอเพียง  ” 
 

ยุทธศาสตร์ ๑.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๓.ด้านสังคม ๔.ด้านเศรษฐกิจ ๕.ด้านสาธารณสุข ๒.ด้านแหล่งน้ า 

แบบ ยท. ๐๒ 
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เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

โครงการ 

๑.เพื่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนน สะพาน และรางระบายน า้ 
๒. เพื่อบ้ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

เพื่อให้มีแหล่งน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

๑.เพื่อให้เทศบาลต้าบลทุ่งหลวงเป็นที่น่าอยู ่ปลอดภยั ไม่มี
ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท ลดอุบัติเหตุทางถนน 
๒.เพื่อให้คนได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ 
เป็นคนดี คนเก่ง 
 

ประชาชนมีอาชพีหลัก
บนพื นฐานเศรษฐกิจที่ดี 
มีรายได้มั่นคง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย สุขภาพและใจ
แข้งแรงสมบูรณ์ ปลอดจาก
โรคภัย 
 

๑.ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน สะพานและรางระบายน ้า 
๒. จัดให้มีการบา้รุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

๑.จัดให้มีแหล่งน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

๑.ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
๒.ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนก่อเรือ่งทะเลาะวิวาท 
เป็นคนดี คนเก่ง 
๓.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห์ สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ดว้ยโอกาสทางสังคมและผู้
ประสบสาธารภัย 

๑.ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนโดยเน้นอาชีพ
ที่ส้าคัญในชุมชน 
๒.สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ให้หลุดพ้นจาก
ความยากจน 

๑.ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอด
จากโรคภยั 
๒.ป้องกันและควบคุมโรคให้แก่
สัตว์เลี ยงไม่ให้แพร่เชื่อสู่คน 
๓.พัฒนาคนทุกช่วงวยัและ
เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่๑  
จ้านวน ๖๗  โครงการ 
กลยุทธ์ที ่๒ 
จ้านวน  ๙  โครงการ 
 

กลยุทธ์ที ่๑  
จ้านวน ๑๓ โครงการ 

กลยุทธ์ที ่๑ จา้นวน  ๕  โครงการ 
กลยุทธ์ที ่๒ จา้นวน  ๒  โครงการ 
กลยุทธ์ที ่๓ จา้นวน  ๕  โครงการ 
กลยุทธ์ที ่๔ จา้นวน  ๑๐  โครงการ 
 

กลยุทธ์ที ่๑ และ ๒ 
จ้านวน  ๒๔ โครงการ 

กลยุทธ์ที ่๑  
จ้านวน ๑๒  โครงการ 
กลยุทธ์ที ่๒ 
จ้านวน  ๓  โครงการ 
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