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3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  พ.ศ.๒๕61-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

นครราชสีมา 

การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง

ยั่งยืน 

การเสริมสร้างความมั่งคง
ทุกมิติ เพ่ือป้องกันสถาบัน
หลักของชาติ และความ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร ์
ชาติ  ๒๐  ปี 

ความมัน่คง การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การพัฒนา
และ

เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
ความเท่าเทียม
กันในสังคม 

การสร้างการ
เติบโตบน

คุณภาพชีวติ    
ที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม 

การปรับสมดุล
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับที่ ๑๒ 

การ
เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ความเป็น
มนุษย ์

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เลื่อมล ้า
ในสังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

การเติบโตที่เปน็
มิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

การเสริมสร้าง
ความมัน่คง

แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความมัน่คงและ

ยั่งยืน 

การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ

ป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้าง

พื นฐานและ
ระบบโลจิ

สติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

วิจัย  
และ

นวัตกรรม 

การ
พัฒนา

ภาคเมือง 
และพื นที่
เศรษฐกิจ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

การพัฒนาระบบ
การบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การลดความ
เหลื่อมล ้า (Inclusive Growth ) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การเติบโตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 

Growth) 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้าง
ความสมดุลและปรับระบบ
บริหารจัดการ (Internal 

Process) 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื นฐาน 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่
การพัฒนาด้าน

สิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

กลยุทธ ์ 1)ก่อสร้างปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมใหเ้ป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2)ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า
และโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
3)ก่อสร้างและขยายเขต
การบริการประปา 
4)พัฒนาแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภค 

1)พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา 
2)พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามยั 
3)พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการ
ชุมชน  
4)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
5)เฝ้าระวัง  รักษาบ้าบัดผู้เสีย่งติดยาเสพ
ติด 
6)พัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 
7)พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

1)ส่งเสริมการก้าจัด
ขยะมูลฝอย เพื่อให้
ชุมชนน่าอยู ่
2)ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1)ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
องค์การทุกภาคสว่น
ในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม 
2)ส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรใหม้ีขีด
ความสามารถในการ
พัฒนา 

1)สนับสนุนและส่งเสริม
การประกอบอาชีพแก่
ชุมชน 
2)ส่งเสริมศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์ และ
การแปรรูปสนิค้าทาง
การเกษตร 

เป้าประสงค์ เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ้ารุง
งานโครงสร้างพื นฐานในเขต 

ทต.รังกาใหญ ่

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ของประชาชน 

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน       
มีรายได้เพิ่มขึ นและเพยีงพอ  

ต่อการด้ารงชีพ 

เพื่อจัดระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนใหน้่าอยู่

และยั่งยนื  

เพื่อให้เกิดกลไกการบริหาร
จัดการที่ดีในทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

การพัฒนา
ด้านสานต่อ
แนวทาง
พระราชด้าร ิ

การพัฒนา
ด้าน

การศึกษา 

การ
พัฒนา

เกษตรกร 

การ
พัฒนา
สังคม 

การพัฒนา
สาธารณสุข 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณีแลกีฬา 

การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

การรักษา
ความ
ปลอดภัยที่
ชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

นครราชสีมา 

การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง

ยั่งยืน 

การเสริมสร้างความมั่งคง
ทุกมิติ เพ่ือป้องกันสถาบัน
หลักของชาติ และความ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

-48- 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคหะและ
ชุมชน 

การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

การเกษตร การศึกษา สาธารณสุข สังคม
สงเคราะห ์

สร้างความ
เข้มแข็ง 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน 

กลยุทธ ์ 1)ก่อสร้างปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมใหเ้ป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2)ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า
และโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
3)ก่อสร้างและขยายเขต
การบริการประปา 
4)พัฒนาแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภค 

1)พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา 
2)พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพ
อนามัย 
3)พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการ
ชุมชน  
4)การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
5)เฝ้าระวัง  รักษาบ้าบัดผู้เสีย่งติด
ยาเสพติด 
6)พัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬา
และนนัทนาการ 
7)พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

1)ส่งเสริมการก้าจัด
ขยะมูลฝอย เพื่อให้
ชุมชนน่าอยู ่
2)ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1)ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
องค์การทุกภาคสว่น
ในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม 
2)ส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรใหม้ีขีด
ความสามารถในการ
พัฒนา 

1)สนับสนุนและส่งเสริม
การประกอบอาชีพแก่
ชุมชน 
2)ส่งเสริมศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์ และ
การแปรรูปสนิค้าทาง
การเกษตร 

 งบกลาง 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ  

ผลผลิต/
โครงการ 
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3.4 แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy  Map) 

“พัฒนาก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ชาวประชาร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื นฐาน 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่
การพัฒนาด้าน

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

ค่า
เป้าหมาย 

เส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน การบริการสา

ธารณูปครอบคลุมทุกพื นที ่

เคหะและ
ชุมชน 

การรักษาความ
สงบภายใน 

การเกษตร การศึกษา สาธารณสุข สังคม
สงเคราะห ์

สร้างความ
เข้มแข็ง 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน 

กลยุทธ ์ 1)ก่อสร้างปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมใหเ้ป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2)ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า
และโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
3)ก่อสร้างและขยายเขต
การบริการประปา 
4)พัฒนาแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภค 

1)พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา 
2)พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพ
อนามัย 
3)พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการ
ชุมชน  
4)การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
5)เฝ้าระวัง  รักษาบ้าบัดผู้เสีย่งติด
ยาเสพติด 
6)พัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬา
และนนัทนาการ 
7)พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

1)ส่งเสริมการก้าจัด
ขยะมูลฝอย เพื่อให้
ชุมชนน่าอยู ่
2)ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1)ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
องค์การทุกภาคสว่น
ในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม 
2)ส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรใหม้ีขีด
ความสามารถในการ
พัฒนา 

1)สนับสนุนและส่งเสริม
การประกอบอาชีพแก่
ชุมชน 
2)ส่งเสริมศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์ และ
การแปรรูปสนิค้าทาง
การเกษตร 

 งบกลาง 

เป้าประสงค์ 

ประชาชนมคีุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ น 

ประชาชนมีรายได้ที่
มั่นคง เพยีงพอต่อ

การด้ารงชีพ 

สิ่งแวดล้อมได้รับการฟืน้ฟู
และอนรุักษ์อย่างยั่งยืน 

องค์การมีการบริหาร
จัดการที่ดี ตามหลักธรร

มาภิบาล 

วิสัยทัศน ์

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ้ารุง
งานโครงสร้างพื นฐานในเขต 

ทต.รังกาใหญ ่

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ของประชาชน 

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน       
มีรายได้เพิ่มขึ นและเพยีงพอ  

ต่อการด้ารงชีพ 

เพื่อจัดระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนใหน้่าอยู่

และยั่งยนื  

เพื่อให้เกิดกลไกการ
บริหารจัดการที่ดีในทุก

ภาคส่วน 
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