
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
   (มี ๖ ยุทธศาสตร) 

 

 

ดานความ
ม่ันคง 

 
 

ดานการสรางขีด
ความสามารถในการ

แขงขัน 
 
 

ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางทรัพยากร

มนุษย 
 
 

ดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง

สังคม 
 
 

ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่วแวดลอม 
 
 

 2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม 
     

การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ ๑๒ 

 (มี ๑๐ ยุทธศาสตร) 
 

 

ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด 

(มี 5 ยุทธศาสตร) 

 
ความ  
ม่ันคง 

 
 

เสริมสราง 
ความเปน 
ธรรมลด

ความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม 

 
 

การสราง 

ความเขมแข็ง 

ทางเศรษฐกิจ 

และแขงขันได 
อยางย่ังยืน 

 
 

การพัฒนา 

ภูมิภาค 

เมือง และ 

พ้ืนท่ี 
เศรษฐกิจ 

วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี 

วิจัย และ 

นวัตกรรม 
 

การพัฒนา 

โครงสราง 

พ้ืนฐาน  

และระบบ 

โลจิสติกส 
 

การเพ่ิม 

ประสิทธิภาพ 

และ 

ธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ 
 

การเติบโตท่ี 

เปนมิตรกับ 

สิ่งแวด ลอมเพ่ือ
การพัฒนา  

อยางย่ังยืน 

 
 

การ 

ตางประเทศ 

ประเทศ 

เพ่ือนบาน 
และภูมิภาค 

 

ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

ภาครัฐ 
 
 

 

การปรับโครงสราง
การผลิตอาหาร

ปลอดภัย 
 

 

เชื่อมโยงการกระจาย
สินคาทางบก  
และทางนำ้ 

 

 

บริหารจัดการ การ
ทองเท่ียว อยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

 

เสริมสรางระบบบริหาร
จัดการน้ำแบบบรูณาการ 

 
 

 

อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

อางทอง 
การพัฒนาเมืองนาอยูสู
สังคมม่ันคงและเปนสขุ 

การพัฒนาผลิตภัณฑสู
มาตรฐานสากล 

สงเสริมการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดอางทอง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาผังเมือง ทพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานศลิปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 7 
การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและ 

ยุทธศาสตรการพฒันาจังหวดั 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

ของ อบต.หวยไผ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาสังคมและคณุภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาผังเมือง ทพัยากร

ธรรมชาติ 
 

ระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
ดานสวัสดิการ สาธารณสุข 
กีฬาและนันทนาการ  ดีข้ึน
ระยะ 4 ป 

ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนดาน
การศึกษา การรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศลิปะ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ดีข้ึนระยะ เวลา 
4 ป 

สงเสริมการประกบ
อาชีพใหประชาชน
เพิ่มข้ึนรอยละ 80 
ภายในระยะเวลา 4 ป 

ประชาชนมีสวนรวมในการดูแล
รักษาทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รักษาความสมดุล
ของทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 7 
การพัฒนาตามนโยบาย

รัฐบาลและ 
ยุทธศาสตรการพฒันา

จังหวัด 
 

สงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาตามนโยบาย
รัฐบาลและยทุธศาสตร
ของจังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานบริหารการ

จัดการที่ดี 

สามารถใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
การปองกันบรรเทาสาธารณภยั
และแกไขปญหายาเสพติดโดย
ประชาชนมีสวนรวมตามหลัก
บริการกิจการบานเมืองที่ดี รอย
ละ 75 ภายในระยะเวลา 4 ป 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน 

มีโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคที่ได
มาตรฐานและครอบคลมุ
ทุกหมูบานเพิ่มข้ึนรอยละ 
50 ภายในระยะเวลา 4 ป 



 
 
  
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหวยไผ 
Strategy Map 

 

วิสัยทัศน 
(Vision) 

พนัธกิจ 

(Mission) 

เปา้ประสงค ์

(Goal) 

สามารถใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพโดย
ประชาชนมีสวนรวมตามหลักบริการ
กิจการบานเมืองที่ดี  

 

“ชุมชนเขมแข็งนาอยู  สาธารณูปโภคสาธารณูปการครบครัน   ใสใจสุขภาพอนามัย 
รวมใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   การศึกษามีคุณภาพ   มุงม่ันบริการประชาชน” 

 

1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหมีความพรอมทั้งกาย
และใจมุงสูสถาบันครอบครัวทีอ่บอุน ชุมชนเขมแข็ง และเปน
สังคมที่มคีุณภาพ  

3.พัฒนาเศรษฐกิจ โครงสรางพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคทีมมีาตรฐาน 
 

5.พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหาร
จัดการขององคกร โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
 

 

ระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ดาน
สวัสดิการ สาธารณสุข กีฬาและ
นันทนาการ และแกไขปญหายา
เสพติด 

ระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนดานการศึกษา 
การรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศลิปะ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

มีโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคที่ได
มาตรฐานและครอบคลมุทุก
หมูบานและสงเสริมการ
ประกบอาชีพใหประชาชน 

ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การมีสวนรวมในการจัดทำผังเมอืง
รวมของชุมชน 

 

สงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาตามนโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตรของจังหวัด 

 

ยทุธศาสตร ์

(Strategy) 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาสังคมและคณุภาพ

ชีวิต 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรมและภมูิ

 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาผังเมือง ทพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานบริหาร 

การจัดการที่ดี 

 

ยุทธศาสตรที่ 7 
การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและ 

ยุทธศาสตรการพฒันาจังหวดั 

 

1.สงเสริมสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ การ
ดำเนินการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง  
2.สงเสริมพัฒนาเสนทางการ
คมนาคมและสะพาน ให
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
3.สงเสริมพัฒนาแหลงน้ำ คู
คลอง ระบบสงน้ำให
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
4.สงเสริมการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เชน ไฟฟา 
ประปา ฯลฯใหครอบคลุม      
ทุกพื้นที ่

 

1.สงเสริมการจัดทำผังเมือง
รวมชุมชน 
2.สงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
4.การสงเสริมการกำจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล ระบบบริหาร
จัดการมลพิษ 

 

แนวทางการ

พฒันา 

1.การสงเสริมงานสวสัดิการ
และสังคมสงเคราะห อยาง
ครอบคลุมและทั่วถึงในทุกๆป 
2.การสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย
ที่ดี สุขภาพแข็งแรง 
3.การสงเสริมสนับสนุนและ
แกไขปญหายาเสพติด 
4.พัฒนาและเสริมสราง
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรค
เอดส และผูดอยโอกาส 
5.การสงเสริมการรบัรู
 ป  

 

1.การบริหารและการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับระบบการจัดการศึกษา
ของชาต ิ
2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู และ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
3.สงเสริมการมีสวนรวมของเด็ก 
เยาวชน ประชาชนและภาคี 
4.สงเสริมใหเด็กเยาวชน และ
ประชาชนสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง  
รักการกีฬาการออกกำลังกาย                
การนันทนาการ  อยางตอเนื่อง 
5.สงเสริมกิจกรรมดานการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม 
6.สงเสริมใหอนุรักษ ศิลปะ 
วัฒนธรรม  จารีตประเพณี ที่เนน
เอกลักษณและคานิยมความเปนไทย
และทองถิ่น 
7.สงเสริมใหเทิดทูนสถาบันชาต ิ
ศาสนา และพระมหากษัตริย 

 

1.ดำเนินการหรอืประสานงาน
ทุกภาคสวนราชการเพือ่สงเสริม
สนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาลหรือยุทธศาสตรจังหวัด 

 

1.การบริหารโดยยึด
หลักการบริหารจัดการที่ดี 
2.พัฒนาบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธภิาพ
ประสิทธิผล 
3.พัฒนาสถานที่และ
อุปกรณในการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. 
4.สนับสนุนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
5.สงเสริมกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี 
 

 

2.การพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม ดำรงไวซ่ึงเอกลักษณ
และศิลปวัฒนธรรมและถูมิปญญา
ทองถ่ิน 

4.รักษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การมีสวนรวม
ในการจัดทำผังเมอืงรวมชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

1.สงเสริม
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ 
การดำเนินการตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

สงเสริมการประกบ
อาชีพใหประชาชน 



 


