
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร ์(strategic map)



 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

แบบ ยท. 02 

 

วิสัยทัศน์ ส่งเสริมสังคม  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

การส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน 
 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

 

เป้าประสงค ์ มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่ง
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ทั่วถึง
และเพียงพอ 

ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ เกิดการลด
รายจ่าย ขยายโอกาส การรวมกลุ่ม บน
พื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน การกีฬาและนันทนาการ
ได้รับการส่งเสริม 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
อนามัย 
 

ประชาชนได้รับการจัดสวัสดิการสังคม
ที่มีคุณภาพและทั่วถึง ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน มีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 
กลยุทธ์ 

พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 
สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็น 
ให้มีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
ด าเนินงานตามผัง
เมืองรวมเมือง/
ชุมชน 

ส่งเสริม สนับสนุน 
การน้อมน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการสร้าง
อาชีพสร้างรายได้
และการด ารงชีวิต 

ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาศักยภาพ
การร่วมกลุ่ม เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
อาชีพ และ OTOP 
ให้มีความเข้มแข็ง
และเป็น
ผู้ประกอบการที่
สามารถสร้าง 
รายได้ให้แก่กลุ่ม
และชุมชน 

ส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
ด้านการเกษตร
เพื่อสร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

ส่งเสริมการศึกษา  
กีฬา และ
นันทนาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนให้
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
สามารถรับผิดชอบ
ตนเอง ครอบครัว 
และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน
ได้ 

ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาการสร้าง
สุขภาพอนามัยที่ดี
โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาการสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

ส่งเสริม สนับสนุน
การเรียนรู้
วิทยาการต่างๆ ที่
มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสร้าง
จิตส านึกด้าน
ความม่ันคงของ
ประชาชนให้เกิด
ความม่ันคงในทุก
มิติ 

ค่าเป้าหมาย ดูตารางค่าเป้าหมาย ใน  
“2. ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ดูตารางค่าเป้าหมาย ใน  
“2. ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ดูตารางค่าเป้าหมาย ใน  
“2. ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ดูตารางค่าเป้าหมาย ใน  
“2. ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ดูตารางค่าเป้าหมาย ใน  
“2. ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการพาณชิย์/
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

แผนงานการเกษตร/แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน 
 
 

แผนงานการศึกษา/แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 
 

แผนงานสาธารณสุข/
แผนงานงบกลาง 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน/แผนงานงบกลาง 

 
 



 

 
วิสัยทัศน์ ส่งเสริมสังคม  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชน
ปลอดจากปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข 

ทุกภาคส่วนได้ร่วมสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน ประชาชนมีความตระหนักใน
สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความสมานฉันท์
ปรองดอง การพัฒนาท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

ค่าเป้าหมาย ดูตารางค่าเป้าหมาย ใน  
“2. ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ดูตารางค่าเป้าหมาย ใน  
“2. ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ดูตารางค่าเป้าหมาย ใน  
“2. ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ดูตารางค่าเป้าหมาย ใน  
“2. ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ดูตารางค่าเป้าหมาย ใน  
“2. ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

กลยุทธ์ ป้องกัน รักษา และ
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการรักษา
เฝ้าระวัง และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ทุกภาคส่วน 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและการ
จัดการสาธารณภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สร้างเสริมความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อยในสังคม 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การบ ารุงรักษา 
เผยแพร่ สืบสาน 
ศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ให้มีลักษณะโดดเด่น
เฉพาะและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
บริการและอ านวย
ความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว 

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถ่ิน และ
การสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ 

พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับหลักธรร
มาภิบาล ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการมี
ประสิทธิภาพ 

แผนงาน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป/ทุกแผนงาน 

แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 


