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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
โครงสร้างความเชือ่มโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง พ.ศ.2561 - 2565 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์  
20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ ด้านการ
สร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์                       
การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีิต          

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

     ยุทธศาสตร์                     
  การสร้างความ 
    เข้มแข็งทาง          
 เศรษฐกิจและแข่ง                
 ขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ                
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์                 
การสร้างความ
เป็นธรรมและ                 

ลดความเหลื่อมล ้า
ในสังคม 

    ยุทธศาสตร์                      
  ด้านการเติบโต                
   ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพื นฐาน
และระบบ 
โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ภาค เมือง  
และพื นท่ี
เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์
ด้าน 

ความม่ันคง 

     ยุทธศาสตร์ 
    ด้านการเพิ่ม   
 ประสิทธิภาพและ 
     ธรรมาภิบาล 
      ในภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี  
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์  
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน 

และภูมิภาค 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ 
บริการ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับ 

สู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 

ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเท่ียวเชื่อมโยง 
กลุ่มจังหวัดอารยธรรมทวารวดีไปยัง 
แหล่งท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน  

และยกระดับการท่องเท่ียว 
ให้มีชื่อเสียง 

  พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้า
ผ่านแดน ให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ น้าไปสู่การ  กระตุ้นให้เกิด
การค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 

ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0 

 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านเกษตร เชื่อมโยงสู่

เกษตรอุตสาหกรรม และ 
พาณิชยกรรม เพ่ือการ
บริโภคและการส่งออก 

การส่งเสริมการศึกษา  
การกีฬามุ่งความเป็นเลิศ 

ในระดับสากล 

การพัฒนา 
ด้านการท่องเท่ียว 

สู่สากล 

การน้าการเปล่ียนแปลง 
ด้านการบริหาร และ 
บริการ เพื่อประโยชน์ 

ของประชาชน 

การยกระดับ 
คุณภาพชีวิต และ 

ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

 
 

การส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับ 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สู่ความยั่งยืน 
 



ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๒๗ 
 

โครงสร้างความเชือ่มโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง พ.ศ.2561 - 2565 (ต่อ) 
  

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านเกษตร เชื่อมโยงสู่

เกษตรอุตสาหกรรม และ 
พาณิชยกรรม เพ่ือการ
บริโภคและการส่งออก 

การส่งเสริมการศึกษา  
การกีฬามุ่งความเป็นเลิศ 

ในระดับสากล 
 

การพัฒนา 
ด้านการท่องเท่ียว 

สู่สากล 

การน้าการเปล่ียนแปลง 
ด้านการบริหาร และ 
บริการ เพื่อประโยชน์ 

ของประชาชน 
 

การยกระดับ 
คุณภาพชีวิต และ 

ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

 
 

การส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับ 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สู่ความยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท. ใน
เขตจังหวัด 

พัฒนาคุณภาพผลผลติ          
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม  

เกษตรอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม การแปรรูป 
และผลติภัณฑ์ เพื่อการ
บริโภคและการส่งออก 

 

 การเสริมสร้างและ 
พัฒนาการท่องเที่ยว 

โดยการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดล้อม  
ใหเ้กิดความสมดุล 

การยกระดับ                         
คุณภาพชีวิตและ                      
ความปลอดภยั 

ในชีวิต และทรัพยส์ิน 

การขยายฐานโอกาส                    
และคุณภาพในการศึกษา

ทุกระดับใหต้รงกับ 
ความต้องการประชาชน 

การส่งเสริมให้กีฬา 
อยูใ่นหัวใจชาวสพุรรณบุรี 

และมีความสามารถ 
ทางด้านกีฬา 

สู่ความเป็นเลิศ 

การน้าการเปลี่ยนแปลง 
ด้านการบริหารและ
บริการเพื่อประโยชน ์

ของประชาชน 

การพัฒนา 
โครงสร้างพื นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  

ไดม้าตรฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท.  

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและระบบ

สาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์                    
การพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของ

ประชาชน 

ยุทธศาสตร์                       
การบริหารและ

บริการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์                     
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์                   
ส่งเสริมคณุภาพใน
การศึกษาและกีฬา                   

สู่ความเป็นเลิศ 

 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง                     
และพัฒนาการท่องเที่ยว                    
โดยการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิด                         

ความสมดุล 
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แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง (strategic map) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  “โครงสร้างพื นฐานดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการบริหาร” 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและระบบ

สาธารณูปโภค 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

การบริหารและบริการ
เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชน 

ส่งเสริมคณุภาพใน
การศึกษาและกีฬา       

สู่ความเป็นเลิศ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาการท่องเท่ียวโดย

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ

สมดุล 

เป้า 
ประสงค์ 

1. ก่อสร้างปรับปรุง และ 
    ซ่อมแซมโครงสร้าง 
    พื นฐานสาธารณูปโภค  
    และสาธารณูปการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ 
    ประชาชนพัฒนาฝีมือ 
    แรงงาน พัฒนาทกัษะ 
    อาชพีให้เกิดกลุ่มอาชีพ  
    ต่างๆเพิ่มรายได้แก ่
    ประชาชนในท้องถิ่น 
2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
    ให้ยั่งยืน โดยใช้แนวทาง 
    ตามหลักปรัชญา  
    เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

 

 

 

 

๑. ให้ความส้าคัญแก ่
    ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
    ให้ได้รับโอกาสในการ 
    พัฒนาและได้รับ 
    สวัสดิการต่าง ๆ 
2. รณรงค์และปลูกฝัง 
    จิตส้านึกให้เด็ก เยาวชน 
    และประชาชนทุกระดับ  
    มีศีลธรรม มีคุณธรรม 
    และจรยิธรรม 
3. สนับสนุนหน่วยงาน 
    ต่างๆ ในด้านการรักษา  
    ความปลอดภัยในชวีิต 
    และทรัพย์สินของ 
    ประชาชนอีกทั งระงับ 
    และปอ้งกันอัคคีภัยใน 
    ชุมชน 
 

 

1.พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   ของประชาชนการบริการด้าน 
   สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ  
2.ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ    
   ที่เป็นปัญหาสังคมรวมทั ง 
   รณรงค์เผยแพร่ความรู้  
   ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
3.รณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
   สร้างความรู้ความเข้าใจในด้าน  
   สาธารณสุขให้ประชาชนรู้ 
   ป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพ 
   อนามัยให้ปลอดภัยและเหมาะ  
   สมถูกสุขลักษณะด้วยตนเอง 
4.รณรงค์และปลูกฝังจิตส้านึกให้  
   เด็กเยาวชนและประชาชน 
   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   เห็นคุณค่าและความส้าคัญ 
   ของสิ่งแวดล้อม 
5.ก้าจัดขยะมูลฝอยให้ถกูต้อง 
   ตาม หลักวิชาการ รณรงค์ 
   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
   คดัแยกประเภทขยะก่อนทิ ง 
     

1.พัฒนาปรับปรุงระบบ 
   การให้บริการแก ่
   ประชาชนอย่างมี  
   ประสิทธิภาพและ 
   สะดวกรวดเร็วแก่ผู้มา 
   ติดต่อราชการ 
2.จัดให้มีอาคารสถานที ่
   และเครื่องมือเครื่องใช้  
   อย่างเพียงพอส้าหรับ 
   การปฏบิัติงานบริการ 
   ประชาชน 
3.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
   ของบุคลากรและองค์กร 
   ให้มีขีดความสามารถ 
   เพื่อรองรับการให ้
   บรกิารแกป่ระชาชน 
   อย่างสะดวก รวดเร็ว 
   และมีประสิทธภิาพ 

 

 

1.ส่งเสริมสนับสนุน  
   การศึกษาทกุระบบให้มี 
   การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   และมีคุณภาพ 
2.สนับสนุนการจัดการ 
   ศึกษา การกีฬา 
  นันทนาการ ในท้องถิ่น 
  อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

1.ส่งเสริมและอนุรักษ์ 
   ศิลปวัฒนธรรม 
   ประเพณีของท้องถิ่น 
   เพื่อการท่องเท่ียว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๒๙ 
 

แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง (strategic map) (ต่อ)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แผนงาน 
 แผนงาน
บริหารงาน 

ทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษาความ

สงบภายใน 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

แผนงานสังคม 
สงเคราะห ์

แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 

 วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

 

กลยุทธ์  

พัฒนาโครงสร้างพื น
และระบบ

สาธารณูปโภคให้
ทั่วถึงและมี
มาตรฐาน 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
เพิ่มรายไดแ้ก่ชุมชนและ 

ครัวเรือนตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พัฒนาระบบการบริหาร 
 ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และความ

ปลอดภัยชวีิตและทรัพย์สิน 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้

สมดลุ 

พัฒนาด้านบุคลากรและ 
 องค์กร ตามหลักบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี  
 โดยค้านึงถึงการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

ส่งเสริมและพฒันา   
การจัดการศึกษา  

การกีฬา นันทนาการ  
ใหม้ีคุณภาพ 

 
 


