
 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
  
 

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ พ.ศ. 2561-2564

 





 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

 
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ ฉบับที่ 
12 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและการ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 
 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 
 
 

การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 
 

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการ
พัฒนา 
 
 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 
โลจสิติกส ์
 
 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
 
 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อม
ล้้าในสังคม 
 

การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 
 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
๙อบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 
 
 

ยุทธศาสตรก์ลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง

ตอนล่าง 2 

ความเชือ่มโยงของการท่องเที่ยว
และพื้นที่เศรษฐกิจสู ่AEC 

การสร้างต้นทุนทางทรัพยากร
เพื่อการลงทุน 
 
 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

สมุทรสงคราม 

สร้างเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรและประมง 

ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรม             
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 
 

สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
ผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง 
เข้มแข็ง สามารถด้ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

สร้างเสริมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอยา่งมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน 
 
 

สร้างเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ                            
สังคมไทยและสังคมโลก 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
อปท.ในเขต

จังหวัด 
สมทุรสงคราม 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

ด้านสาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา  
ศาสนา  ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ด้านการจัดระเบยีบชุมชน 
สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 
 

การพัฒนาและส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน พาณิช
ยกรรม และการท่องเท่ียว 
 
 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
 
 

ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

เทศบาลต้าบล
เหมืองใหม่ 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

การส่งเสริม
เศรษฐกิจยั่งยืน 
 

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
ชุมชนเข้มแข็ง 
 

การบริหารจัดการ
และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
 

การจัดระเบียบ
ชุมชน  สังคม  
และรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 

การส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

การส่ง เสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอปท.ใน

เขตจังหวัด 
สมทุรสงคราม 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

ด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 

การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
 
 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 
 

ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 
 
 

เป้าประสงค์ มีระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
สิ่งอ้านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ มี
มาตรฐาน 
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ประชาชนมี
อาชีพ มีรายได้ 
เกิดการลด
รายจ่าย ขยาย
โอกาส การ
รวมกลุ่ม บน
พื้นฐานของ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ประชาชนได้รับ
การศึกษาที่มี
คุณภาพ  
มีโอกาสทาง
การศึกษาและ
การเรยีนรู้อยา่ง
ยั่งยืน การกีฬา
และ
นันทนาการ
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
ที่ดี ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม 
อนามัย 
 

ประชาชนได้รับ
การจัด
สวัสดิการสังคม
ที่มีคุณภาพและ
ทั่วถึง ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วม
ใน 
การพัฒนา
ท้องถิ่น มีความ
พร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ความ
ตระหนักและมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 

การป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ชุมชนปลอด
จากปัญหายา
เสพติดและ
อบายมขุ 

ทุกภาคส่วนได้
ร่วมสืบสาน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการ
พัฒนาส่งเสริม
และสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ
โดยการมีส่วน
ร่วมจากทกุฝ่าย 

ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน ประชาชน
มีความตระหนักใน
สิทธิและหน้าที่
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มี
ความสมานฉันท์
ปรองดอง การ
พัฒนาท้องถ่ินตาม
หลักธรรมาภิบาล
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
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พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่ง
อ้านวยความ
สะดวกที่จา้เป็น 
ให้มี
ประสิทธิภาพ
และทั่วถึง 
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
ด้าเนินงานตาม
ผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชน 

ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
น้อมน้าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในการสร้าง
อาชีพสร้าง
รายได้และการ
ด้ารงชีวิต 

ส่งเสริม 
สนับสนุน 
พัฒนาศักยภาพ
การร่วมกลุ่ม 
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
วิสาหกจิชุมชน 
กลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มอาชีพ และ 
OTOP ให้มี
ความเข้มแข็ง
และเป็น
ผู้ประกอบการ
ที่สามารถสร้าง 
รายได้ให้แก่
กลุ่มและชุมชน 

ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
ด้าเนินงานตาม
แผนพัฒนาด้าน
การเกษตรเพื่อ
สร้างอาชีพ  
สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน 

ส่งเสริม
การศึกษา  
กีฬา และ
นันทนาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ส่งเสริม 
สนับสนุน 
พัฒนาศักยภาพ
เด็กและ
เยาวชนให้มี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
สามารถ
รับผิดชอบ
ตนเอง 
ครอบครัว และ
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่นได ้

ส่งเสริม 
สนับสนุน 
พัฒนาการสร้าง
สุขภาพอนามัย
ที่ดีโดยการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

ส่งเสริม 
สนับสนุน 
พัฒนาการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนโดย
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาค
ส่วน 

ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
เรียนรู้
วิทยาการต่างๆ 
ที่มีประโยชน์
ต่อการพัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสร้าง
จิตส้านึกด้าน
ความมั่นคงของ
ประชาชนให้
เกิดความมั่นคง
ในทุกมิติ 

เป้าประสงค์ มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
สิ่งอ้านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีมาตรฐาน ทั่วถึงและเพยีงพอ 

ประชาชนมีอาชพี มีรายได้ เกิด
การลดรายจา่ย ขยายโอกาส  
การรวมกลุ่ม บนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประชาชนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
การกีฬาและนันทนาการได้รับ
การส่งเสริม 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการ
ส่งเสริมอนามัย 
 

ประชาชนได้รับการจัดสวัสดกิาร
สังคมที่มีคุณภาพและทั่วถึง 
ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 



 

 

 
 
 

เป้าประสงค์ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักและมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยมีประสิทธิภาพ ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ชุมชนปลอดจาก
ปัญหายาเสพติดและอบายมขุ 

ทุกภาคส่วนได้ร่วมสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมและสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจโดยการมีส่วนรว่มจาก
ทุกฝ่าย 

ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมีความ
ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีความสมานฉันท์ปรองดอง การ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิ
บาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
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ป้องกัน รักษา 
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอ้ม โดย
การมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย
ในการรักษา 
เฝ้าระวัง และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมทุก
ภาคส่วน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการขยะ 
 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ป้องกันและการ
จัดการสาธารณ
ภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สร้างเสริมความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อยใน
สังคม 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
บ้ารุงรักษา 
เผยแพร่ สืบสาน 
ศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
ลักษณะโดดเด่น
เฉพาะและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อบริการและ
อ้านวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเที่ยว 

ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

ส่งเสริมสนับสนุน
การปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
และการสร้าง
ความสามัคคี
ปรองดอง
สมานฉันท ์

พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล 
ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการมี
ประสิทธิภาพ 
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พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่ง
อ้านวยความ
สะดวกที่จา้เป็น 
ให้มี
ประสิทธิภาพ
และทั่วถึง 
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
ด้าเนินงานตาม
ผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชน 

ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
น้อมน้าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในการสร้าง
อาชีพสร้าง
รายได้และการ
ด้ารงชีวิต 

ส่งเสริม 
สนับสนุน 
พัฒนาศักยภาพ
การร่วมกลุ่ม 
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
วิสาหกจิชุมชน 
กลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มอาชีพ และ 
OTOP ให้มี
ความเข้มแข็ง
และเป็น
ผู้ประกอบการ
ที่สามารถสร้าง 
รายได้ให้แก่
กลุ่มและชุมชน 

ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
ด้าเนินงานตาม
แผนพัฒนาด้าน
การเกษตรเพื่อ
สร้างอาชีพ  
สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน 

ส่งเสริม
การศึกษา  
กีฬา และ
นันทนาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ส่งเสริม 
สนับสนุน 
พัฒนาศักยภาพ
เด็กและ
เยาวชนให้มี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
สามารถ
รับผิดชอบ
ตนเอง 
ครอบครัว และ
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่นได ้

ส่งเสริม 
สนับสนุน 
พัฒนาการสร้าง
สุขภาพอนามัย
ที่ดีโดยการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

ส่งเสริม 
สนับสนุน 
พัฒนาการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนโดย
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาค
ส่วน 

ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
เรียนรู้
วิทยาการต่างๆ 
ที่มีประโยชน์
ต่อการพัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสร้าง
จิตส้านึกด้าน
ความมั่นคงของ
ประชาชนให้
เกิดความมั่นคง
ในทุกมิติ 

แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการ
พาณิชย์/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

แผนงานการเกษตร/
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 
 

แผนงานการศึกษา/
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

 

แผนงานสาธารณสุข/
แผนงานงบกลาง 
 
 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน/
แผนงานงบกลาง 

ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ 
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ป้องกัน รักษา 
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วม
ของภาคี
เครือข่ายในการ
รักษา 
เฝ้าระวัง และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมทุก
ภาคส่วน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการขยะ 
 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ป้องกันและการ
จัดการสาธารณ
ภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สร้างเสริมความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อยใน
สังคม 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
บ้ารุงรักษา 
เผยแพร่ สืบสาน 
ศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
ลักษณะโดดเด่น
เฉพาะและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อบริการและ
อ้านวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเที่ยว 

ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมสนับสนุน
การปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
และการสร้าง
ความสามัคคี
ปรองดอง
สมานฉันท ์

พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล 
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน
และผู้รับบริการมี
ประสิทธิภาพ 

แผนงาน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานบริหารทั่วไป/
ทุกแผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 


